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УКРАЇНЦІ Й ІНШІ ЕТНІЧНІ ГРУПИ ВЗЯЛИ АКТИВНУ 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ У ВАІШНГТОНІ 

КООРДИНАТОРОМ Б У В Д - Р МИРОН КУРОПАСЬ, С П Е І П Я Л Ь Н И И АСИСТЕНТ П Р Е З И Д Е Н Т А 
Вашінггон, Д. К. (3. С.) 

Розвиток, участь і роля ет-
нічннх груп в політичному, 
суспільному, економічному 
і культурному ЖИТТІ А.МЄ-
рикн, їхній вплив на фор-
мування напрямних внутрі-
шньої і закордонної політн-
ки теперішнього уряду ЗСА 
та зростаючі можливості 
ширшої співдії у визначенні 
цих напрямних були темою 
цілоденної конференції, що 
П влаштував тут у вівторок, 
9-го березня, Білий Дім для 
представників етнічних груп 
та етнічної преси.' 0рганіза-
тором і координатором кон-
ференції був д-р Мирон Ку-
ропась, спеціяльвнй асис-
тент президента Джералда 
Форда для етнічних справ, 
від Бюра Публічних Зв'яз-
ків, що його очолює ВІЛЛІ-
ям Дж. Баруді, син іміґран-
тів з Ливану. В рамках ці-
еї першої з ряду заплянова-
них подібних зустрічей, уча-
сники, в числі коло сотні 
чільних представників по-
над десятка різних етнічних 
груп і редакторів етнічної 
преси, мали нагоду стріну-
тися з президентом Фордом 
в Білому Домі та почути 
низку доповідей представ-
ників ' Уряду на актуальні 
теми внутрішньої і закор-
донної політики ЗСА. 

Ціль конференції 

З'ясовуючи ціль конфе-
ренції під час відкриття ра-

Вілліям Баруді 

нішньої сесії, яку присвяче-
но поодиноким аспектам 

внутрішньої політики, д-р М. 
Куропась підкреслив бажан-
ня теперішньої адміністрації 
вдержувати тісний контакт з 
поодинокими етнічними rpy– 
пами Америки, познайоми-
тився з їхніми проблемами і 
побажаннями до Уряду, від-
чути „чим вони дишуть" та 
включити їхній голос в ці-
лісний процес формулюван-
ня напрямних політики. Це 
й було, до речі, рішальним 
чинником у створенні впер-
ше в історії ЗСА посту спеці-
яльного асистента Президен 
та для етнічних справ, як це 
відмітив В. Баруді у своєму 
слові до учасників конфе-
ренції, підкреслюючи, що в 
особі д-ра Куропася маємо 
динамічного, енергійного і 
висококваліфікованого реч-
ника в .Білому Домі. В даль-
шому, В. Баруді в подроби-
цях пояснив завдання і спо-
сіб праці Бюра Публічних 
Зв'язків, що його встановив 
президент Форд 18 місяців 
тому в цілях нав'язаний 
ближчих зв'язків з усіма 
прошарками американського 
суспільства. 

Наголос на етнічність під 
час конференції віддзерка-
лювався в підборі промов-
ців: п'ять із десятьох — це 
молоді люди з різних ЄТНІЧ-
НИХ Груп ПерШОГО ПОКОЛІН-
ня, а один уродженець ECTO– 
нії. Кожний з них з гордіс-
тю відмічував своє поход-
ження, підкреслюючи факт, 
що їхні покликання на дер-
жавні пости президентом 
Фордом віддзеркалюють йо-
го особливу увагу до роліет-
нічннх груп і їхнього вкладу 
в розвиток цієї країни. 

Д-р Майк Ф. Бальзано, 
син італійських поселенців і 
керівник агенції „Акціія", в 
рамках якої був затруднений 
д-р Куропась до часу його 
найменування на теперішній 
пост, доповідав про вже іс-
нуючі і запляновані nporpa– 
ми, які дозволяють різним 
етнічним групам користати з 
федеральних фондів у фор-
мі допомоги старшим віком 
громадянам культурно-освіт-
нім організаціям, жіночим і 
молодечим групам. Він вка-
зав рівнож на деякі трудно-
щі, особливо на бюрократич-
ні комплікації, які гальму-
ють працю цієї відносно но-

ЗУСТРІЧ У В А Ш І Н Ґ Т О Н І 
У ЧЕСТЬ Д-РА МІЇРОНА 

К У Р О П А С Я 
Вашінґтон, Д. К. — Вли-

зько 200 осіб взяли участь 
в прийнятті в честь д-ра 
Мнрона Куропася, що його 
влаштували спільно тут у 
вівторок, 9-го березня, Kpa– 
йова Республіканська Opra– 
нізація Спадщинних Груп і 
Українська Крайова Респуб-
ліканська Федерація, з наго-
ди його найменування на 
пост слеціяльного асистента 
президента Форда для етніч-
ннх справ. Крім місцевих 
українців і учасників кон-
ференції, яка відбулася цьо-
го дня заходами д-ра Kypo– 
пася в Білому Домі, в прий-
нятті взяли участь числен-
ні активісти Республікансь-
кої і Демократичної партій, 
співпрацівники і приятелі. 
На прийняття рівнож прн-
була п-ні М. Люїз Сміт, го-
лова Крайового Республі-
канського Комітету. 

(Короткі промови під час 
прийняття виг о л о с н л и: 
полк. Джон Нємчик, голова 
Спадщинних Груп; проф. 
Тарас Шмагала, приятель 
ДіраКіКуропася і теперішній 
голова'"Української Крайо-
вот "РеЬпублІканськоГ в Феде-
рацГг, якої' співосйовником і 
першим головою був д :р М. 
Куропась; Вілліям Варуді, 
голова Бюра Публічних 
зв'язків і особистий пред-
ставннк президента Форда; 
Степан Скубик, який пред-
ставив інж. Степана Kypo– 
пася, батька почесного гос-
тя. 

Майкл Бальзано 

вої федеральної агенції, xpo– 
нічннй брак фондів з уваги 
на кризу в економіці і віднос 
но „низький рівень СВІДОМОг 
сти" серед етнічних груп, які 
можуть користати, але не 
корнстають з великого чнс-
ла програм. Як і всі інші 
промсвці, д-р Бальзано зак-
ликав учасників конференції 
обширно і постійно інфор-
мувати членів їхніх громад 
про програми допомоги на 
федеральному, стейтовому і 
міському рівнях. 

По цій самій лінії і з таким 
же самим наголосом на ши-
рокі можливості користуван-
ня федеральними фондами 
доповідав Мічел Кобелінскі, 
син польських імігрантів, я-
кий минулого місяця був 
найменований на пост керів-
ника Адміністрації Малих 
Підприємств, федераль н о ї 
агощії, яка признає позич-
ки малим підприємствам, 
щоб стимулювати економіку 
в загальному, зокрема в сек-
торі дрібного підприємства. 
Ця агенція, яка затруднює 
4,200 працівників в цілій 
країні та мас до розпоря-
дження тисячі консультан-
тів з академічного і бизнесо-
вого світу, дає позички на 

пересічну суму трьох більйо-
нів долярів річно особам і 
групам, які проявляють іні-
ціятнву в заснуванні малих 
підприємств. М. Кобелінскі 
ствердив, що відносно мале 
число членів етнічних груп 
корнстають з існуючих мо-, 
жливостей в рамках агенції 
одержати потрібний капітал 
для здвигнення малих під-
приємств, які становлять „96 
відсотків цілого бнзнесу на-
шої країни". Він підкреслив, 
що власне перші поселенці 
проявили „цей антерпренер-
ський дух, який причинився 
до закріплення нашої еконо-
МІЧНОЇ СИСТеМН ВІЛЬНОГО ПІД' 
прнємства", а дальший роз-

Крнет НСІЗВССНИИ - мистець-
днсидент покинув СССР 

виток цієї системи зумовле-
ний не ростом велетенських і т а т о Р а 

корпорацій, але малих під- ! ЛКІ,Й "'^""а" 

Москва. — В середу, 10-го 
березня ц.р. група приятелів 
вітала у Відні відомого у Со-
встському Союзі і за кордо-
ном скульптора Ернеста Нє-
ізвссного, який, перемігши 
совстські еміграційні nepe– 
шкодн, виїхав остаточно на 
Захід, вивізши із собою де-
кілька своїх скульптур, за 
які він мусів заплатити 10 
тис. рублів (13.200 долярів) 
мита. Залишені скульптури 
мистець, який був відомий в 
СССР з організування заборо 
неннх мистецьких виставок 
некомформістнчного МИСТЄЦ-
тва, примістив у літній рези-
денції Ніни Хрущов з на-
дісю, що йому колись вдасть-
ся вивезти їх на Захід. 50-
річний мистець був також ві-
домий в СССР із своїх висту-
пів проти колишнього ДИК-

Нікити Хрущова, 
абстрактне 

мистецтво „сміттям , як та-

кож із його недавніх висту-
пів проти теперішніх МОЖНО-
владців, які забороняли вла-
штовувати мистецькі вистав-
ки, розганяючи мистців при 
помочі води і бульдозерів, а 
виставлені праці ломили со-
кирами і залізними ломами. 
Неізвєсний, на бажання 
дружини Хрущова Ніни і сн-
на Серґея, був автором і ви-
конавцем пам'ятника на мо-
гилі Н. Хрущова. 

На летовищі у Відні Е. Нс-
ізвссний заявив, що COBCT– 
ські чиновники намовляли 
його залишитися в COBCT– 
ському Союзі, обіцяючи, що 
якщо він це зробить, то вони 
забудуть усі його попередні 
почини і „замкнуть його 
справу". „Але я заявив їм, 
що це не є персональна cnpa– 
ва, бо люди є і відходять, а 
система залишається", — 
сказав найновіший емігрант 
з СССР. 

Сьогоднішній Львів о ч и м а 
польського туриста 

За з а я в о ю Ніксона - Кіссіндигер 
відповідальний 

з а п ідслухування ос іб 
Вашінґтон. — Кол. презн-1 зізнанні, що охоплює 169 ма-

Мічелл Кобелінскі 

присмств. Як і його попере д-
нпкн, М. Кобелінскі заклик 
кав учасників конференції 
донести до відома етнічних 
груп інформації про існуючі 
можливості ЇХНЬОГО ЄКОНОМІ" 
чнсго росту в співдії з феде-
ральннм урядом. 

Зустріч з Президентом 
В перерві поміж раніш-

ньою і пополудневою СЄСІЯ-
(Закінгення на crop. 3-ій) 

Москва не вдоволена , щ о Ф о р д 
вирікся слова „детант" 

дент Рнчард Ніксон склав 
запрнсяжене зізнання, в яко-
му, м.ін. ствердив, що він 
дав у 1969 р. розпорядження 
Генрі КІССІНДЖерОВІ ДОСЛІДИ-
ти, хто з осіб, які мають до-
ступ до строго засекречених 
державних тайн, зраджує їх 
пресі й іншим засобам кому-
нікації. На цій підставі заве-
дено підслухові апарати в 
приватних помещеннях 17 

і осіб, між ними Мортона Галь 
періна, який, дізнавшись, що 
його телефон включено у 
підслуховий апарат, вніс не-
давно скаргу проти Ніксона 
за порушення його, KOHCTH– 
туцією гарантованих, грома-
дянськнх прав. Ніксон твер-
дить, що він доручив Kic– 
сінджерові. тодішньому ГОЛО-
ві Державної Ради безпеки, 
подати тодішньому директо-
рові Еф-Бі-Ай Едгарові Гу-
верові прізвища запідозре-
них осіб, бо він сам, Ніксон, 
тих прізвищ не знав. Зокре-

Москва. — Бритійська аґе-
нція Ройтера інформує, що 
совєтська пресова агенція 
ТАОС розіслала в середу, 
10-го березня ц. р. до npeco– 
вих органів СССР коментар, 
в якому, між іншим, займає 
становище до заяви прези-
дента ЗСА Джералда Форда 
під час передвиборчої кам-
панії на Флориді, що уряд 
не вживатиме більше назви 
,,детант", яким досі зловжи-
вали і яке несовісні корес-
понденти ресн коменту-
вали на всі лади, првшн-

суючи, що, мовляв, „не тро-
ба драматизувати слів пре-
зидента Форда, сказаних у 
передвиборчій гарячці". На 
думку ТАСС-а резиґнація зі 
слова-„детант" не є резиґна 
цією з політики детанту, я-
ка, як каже ТАСС, буде про-
довжуватися. „З пісні не мо-
жна викидати слів, - гово-
риться в коментарі, - і сло-
ва „детант" не можна вже 
сьогодні викинути З ПОЛІТН-
чнного словника. Не може 
цього зробити навіть амерн-
канський президент". 

Українська „с імка" на телевіз і ї 
у Ч і к а ґ о 

Д-р Мирон Куропась 

„Я гордий із свого сина 
як батько і як українець -
сказав до сліз зворушений 
інж. С. Куропась — і я пев-
ний, що він гідно репрезен-
туватиме українську та всі 
інші етнічні групи нашої 
країни". 

В заключному слові, д-р 
Куропась, який прибув на 
прийняття із своєю дружи-
ною Олександрою, подяку-
вав організаторам і гостям, 
заявляючи, що він старати-
меться бути гідним цього 
високого і зобов'язуючого 
покликання. Він рівнож за-
кликав до піддержки прези-
дента Форда в цьогорічних 
виборах, бо „він має глибо-
ке зрозуміння до наших спі-
льних проблем і стремлінь". 

Чікаґо (Пак) — м и не ма-
ємо постійної візі! програми. 
Спорадично вів Мариновнч 
із Вашінхтону, головно Різ-
двяну), бувало активніші 
студенти (пластунка Гіка-
ва) порушувала українську 
проблематику декілька ра-
зів юний хор .^Верховина" 
мав свою частину в литовсь-
ській програмі, а це в бере-
зні ц.р. (ніччю 7і8, з неділі 
і на понеділок — Г:ЗО год-
після півночі) глядачі кана-
лу ч. 2 побачили „Сімку" 
поважних українців з Чіка-
ґо. Програму вміло і сим-
патично вів Варнер Савн-
дерс у частині „Спільне під-
ложжя". Наша „Сімка" внс-
тупала в двох групах, які 
складались з речників гро-
мадського, церковного і на-
укового життя. Один з пре-
дставників був у першій і 
і другій групі. 

І так: адв. Куляс Юліян 
УККА, о. канц. Білинський 
Василь — катол. церква св. 
Миколая, дир. Гараснмів 
Роксоляна — Федеральна 
кред- ,Самопоміч", д-р Map– 
кусь Василь — проф. уні-
верситету Лайоля. 

Друга група: проф. Руб-
чак Богдан — унів. Ілли-
ной, Дяченко — вчит. укра-
їнознавства св. Володимира, 
Форовнч Марта — представ-
ниця жіноцтва і д-р Map– 
кусь (вдруге). 

Питання можна звести до 
відомостей про Україну й 
іміграцію, поселення, жнт-
тя й розріст та організацію. 
З'ясовували те, кожен із 
свого зацікавлення. Найдов-
ше зупинились на церков-
ному питанні, бо спікер ба-
жав знати різницю поміж 
католицьким і православ-
ннм віровизнаннями. 

Українців є 50 мільйонів, 
в ЗСА - 1 міл. 200 тисяч, 
в Чікаґо 50-60 тисяч — ін-
фор'мував проф. Маркусь. 
На карті, яку показав спі-
кер було на ній нанесене 
залюднення україн. 1933) 
вказав на пересунення за-
селення на захід. 

Маркусь згадав скульпто-
ра Архипенка (павільйон) 
і о. Івана Волинського, як 
тих, що внесли початковий 
вкад ув організоване жит-
тя Друга група насвітлила 
сучасний стан. 

шянопнсних сторінок, не 
пригадує собі взагалі прі-
звище Гальперна. Те твер-

і дження Ричарда Ніксона, що 
його він склав у січні ц.р. і 
тепер його цілістю оприлюд-
нено, не зовсім покривасть-
ся з твердженням Генрі КІС-
сінджера, тепер державного 
секретаря. Кіссінджер твер-
днть, що він був приявний 
при розмові Ніксона з Гуве-
ром, як Гувер називав чоти-
ри прізвища, між ним Галь-
періна, як найбільш підозрі-
лях осіб, що могли виносити 
з Білого Дому й Державного 
департаменту державні тай-
ни. Ніксон все ж і тепер бо-
ронить принцип, що держав-
ні чинники мають право пе-
реводнти підслух в осіб, які 
— в очах Еф-Бі-Ай можуть 
бути загрозливими для без-
пеки країни. Кіссінджер зі-
знав, що він у принципі про-
ти стосування супроти будь-
кого підслухових апаратів і 
всю вину склав на Едгара 

ма, заявив Ніксон у свому ' Гувера, який — не живе. 

Ф і л і я УКУ в Ч і к а ґ о переводить 
дальші публічні виклади 

Чікаґо. — Розпочата серія і березня темою викладів і 
викладів „Америка в житті і дискусії буде: ,,Американ-
української спільноти", що j ська демократія в дії, що ми 
її влаштовує чікагська Філія j навчилися від неї і що вне-
Українського Католицького І слн до її діяння". Доповіда-
Універснтету, проходить над ! тимуть проф. політичних 
звичайно вдало. В перших і наук з Університету Сент-
трьах викладах проф. Яро- j Луїз, Євген Пнзюр, та проф. 

Польська газета ,,Дзсннік 
Польскі", яка виходить в 
Джерзі Ситі, Н.Дж., ПОМІСТИ-
ла у числі з 6-7-го березня 
обширний репортаж Маріяна 
Черенського, (до речі КОЛНШ-
нього мешканця Львова), з 
його недавньої поїздки до 
УССР і зокрема міста Льво-
ва, що його він, як сам ка-
же, покинув 35 років тому, 
тобто в часі першої окупації 
Західньої України большеви-
цькнми військами. Треба та-
ки на початку відмітити, що 
спостереження п. Черенсько-
го наскрізь об'єктивні, голов-
но по відношенні до України 
і українського населення і 
тому варто, щоб з ними по-
знайомились ширші кола у-
країнського громадянства. 
Репортаж Маріяна Черен-
ського передруковуємо з не-
значними скороченнями. Ав-
тор, між іншим, пише: „Не 
знаю, з чого маю почати мої 
ревеляції, бо в голові кру-
жляють десятки, а то й сотні 
переживань, спостережень, 
яких однак не можна буде 
висловити в одному тільки 
репортажі. Можливо, що це 
тому, що сьогоднішній Львів, 
якщо дивитися на його вули-
ці, забудування, парки, па-
м'ятннкн, с властиво той са-
мий, а в кожному разі дуже 
подібний до того давнього, 
що ми його пам'ятаємо, але 
одночасно Львів інший і так 
радикально змінений, що 
можна би сумніватись чи це 
те саме місто з-перед 36-х ро-
ків. Передовсім українська 
мова с там панівною мовою; 
польської натомість не чути, 
хоч можна нею порозуміва-
тися майже всюди. Але вже 
не всі зустрічні особи розумі-
ють пб-польськн, ГОЛОВНО МО-
лодші. Немає ніде жадних 
польських написів, навіть на 
залишених пам'ятниках Ада 
ма Міцкевіча, Гловацького і 
Кілінського. Немас також, 
крім російськомовної, ніякої 
іншої інформації, хоча б для 
туристів, писаної іншою мо-

вою. Все по-українськи. Гос-
пздарі міста напевно вважа-
ють, що ми повинні знати у-
країнську мову., Можливо, 
що це доказ мегаломанії, а 
вже напевно націоналізму, 
дуже тут зрештою пошнре-
ного з відомою нам анти-
польською і антнросійською 
інтонацісю. У Львові, пише 
далі автор репортажу, — 
живе понад 600.000 мешкан-
ців, 80 відсотків яких стано-
влять українці, а може дещо 
менше, що властиво не має 
ніякого значення, бо вони й 
так творять тут велику біль-
шість людности міста. Не в 
правдою, що Львів ніби то 
мав би бути окупований чу-
жим елементом, а зокрема 
калмиками і косоокими азіл-
тами. Я їх цілковито не ба-
чнв. Зате кидаються в очі ліо 
дн у військових одностроях, 
пристійні сини Грузії і Blp– 
менії. Поляків, як подає офі-
ційна статистика, мало б бу-
тн у Львові коло 20.000 душ, 
дехто говорить про 30.000. 
Однак це також немас жад-
ного значення, бо творять 
вони заледве 5 відсотків 
всього населення міста". 

Дальше Маріян Черенські 
досить докладно описує про 
залишені в місті польські 
катедри і церкви та релігій-
не життя польської МЄНШ0-
сти у Львові. При цьому він 
згадує, що зустрічав у кос-
телі жінок, які хрнстились 
трираменно, що вказувало 
на греко-католнцьку віру 
людей, які з різних причин 
оминають православні цер-
кви. Відвідуючи собор св. 
Юра на Свято-Юрській Горі, 
автор завважив таблицю а 
лаписом. яка інформує, що в 
колишній садибі Мнтрополн-
та Шептицького резндус те-
пер архиспископ Тернопіль-
сько-Львівської дісцезії. Від-
відуючи ЛнчаківськиЙ цвин-
тар, автор жалується, що 
не знайшов могил своїх бать-
ків, хоч вони були „старанно 

(Закінчення на стор. 3-ій) 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 

слава Гараснмовича, Воло-
днмира Нагірного та Миро-
слава Семчишина, взяло у-
часть кожного разу 80 і 110 
учасників. Усі виклади ви-
кликали жваві дискусії. 

Найближчі виклади відбу-
дуться: в п'ятницю 12 берез-
ня на тему: Американські 
свободи і їх вплив на україн-
ську етнічну групу. ДОПОВІ-
датимуть проф. славістики 
Тома Берд з Квінс Коледжу 
міського нюйоркського уні-
верситету. 

В наступну п'ятницю 19 

політичних наук з Універси-
тету Лойолі в Чікаґо, Річард 
Гардиґан. Обидві доповіді 
відбудуться в авдиторії со-
бору св. Володимира й Оль-
ги, 739 Норт Овклей. Поча-
ток о год. 7-ій вечора. 

АВТОР СТАТТІ „ПРО 
ВЕЛИКОГО ОПТИМІСТА" 

У вчарашньому числі 
„Свободи" помилково про-
пущено прізвище автора 
статті ,,На згадку про вели-
кого оптиміста": с ним п. 
Євген Котик. , 

Появилася к н и ж к а „Лнети 
Івана М а з е п и " а н г л і й с ь к о ю 

мопоіо , авторства Ореста 
Субтельного 

Ню Иорк. - У В-ві Укра-
їяської Вільної Академії На-
ук появилася чепурно вида-
на 159-сторінкова книжка 
„Листи Івана Мазепи" до 
польського коронного геть -
мана Адама Сєнавського, зіб 
рані й зредаговані д-ром 0 -
рестом Субтельннм. Вступ 
написав проф. Олексаіндер 
Отлоблин, мистецьку обкла-
динку зладив П е т р о 
Холодний. У тому цікавому 
й вартісному творі пишають-
ся портрети Івана Мазепи й 
Адама Сєнявського, додано 
теж деякі чотири факснмілі 
польською мовою, як теж 
показник прізвищ. Техніч -
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ним редактором був 
Іван Замша. 

проф. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР 
В УКРАЇНСЬКОМУ 

ІНСТИТУТІ АМЕРИКИ 

Ню Иорк. — Заходами То-
вариства Українських Ін-
женерів Америки — Метро-
політального Відділу, тут в 
суботу, 13-го березня ц.р. о 
год. 7-й вечора в Україн-
ському Інституті Америки, 2 
Схід 79 вулиця, відбудеться 
Літературний Вечір в якому 
візьмуть участь: письменник 
Іван Керннцький, співаки 
Христя Карпевич і Ія Ма-
цюк-Грнцай, Тарас М. Гри-
цай; при фортепіяні маестро 
Лев Стругацький. Частина 
програми буде присвячена 
св.п. письменникові Миколі 
Понеділкові. 

ВЕЧІР 
В ПОШАНУ Т. ШЕВЧЕНКА 

Пассейк, Н.Дж. — Вечір 
в пошану Тараса Шевченка 
відбудеться тут в неділю, 14 
березня ц.р 6 год. 6-й вечора 
в приміщенні Української 
Централі, 240 Говп евеню, 
заходами Українського Кон-
ґресового Комітету Америки 
— Відділу Пассейк-Берґен. 
Участь в прсіграмі беруть: 
члени молодечих організацій 
Пласту і СУМА, православ-
ної церкви св. Покрови і ан-
самбль Школи Кобзярського 
мистецтва ім. К. Місевича з 
участю співака-соліста Лева 
Рейнаровича. 

ПІВРІЧНИЙ ВИСТУП 
УЧИШ УМІ 

Нюарк, Н.Дж. — Україн-
ський Музичний Інститут А-
мерикн — Відділ в Нюарку 
влаштовує тут в п'ятницю, 
12-го березня ц.р. о год. 7-й 
вечора в залі Українського 
Народного Дому, 140 Прос-
пект евеню в Ірвінґтоні, пів-
річний виступ учнів кляс 

фортепіяну Д. Каранович, 
Т. Богданської, М. Мацьке-
вич і кляса скрипки — Р. 
Венке. 

СВЯТО В ПОШАНУ х. ШЕ-
ВЧЕНКА У ФІЛЯДЕЛЬФП) 

Філядельфія, Па- - Свято 
в пошану Тараса Шевченка 
відбудеться тут заходами 
Відділу Українського Конг-
ресового Комітету Америки 
в суботу 13-го березня ц. р. 
о год. 6-ій вечора в примі' 
щенні Ґирлс Гайскул при 
Брод і Олней вулицях з ба-
гатою мистецькою nporpa– 
мою. Управа Відділу прн 
тому інформує, що згідно з 
домовленістю телевізійна 
станція, русло ч. 10, фі-
льмуватиме виступи молоді 
і поодинокі точки програми, 
щоб опісля включити їх до 
фільму про культурний вк-
лад українців в загальну 
культуру ЗСА, який появи-

ться з нагоди 200-річчя А-
мериканської Незалежности 
і 100-річчя українського по-
селення. Управа Відділу У-
ККА надіється, що україн-
ська спільнота, з огляду на 
важливість імпрези, візьме 
в ній численну учаїсть. 

БАЖАЮ СПРОСТУВАТИ 

В „Свободі" з 5-го березня 
ц. р. непідписаний критик 
пише про „Виставку п'ятьох 
молодих мистців в ОМУА". 
Там він, між іншими, внчис-
ляс мої твори і подає свою 
критику моїх ,, акварель", 
„олій" та „офортів" (тобто 
гравюр). Я дуже вдячна за 
критичні заввагн, але я хо-
тіла б зазначити, що на тій 
виставці я ніяких акварель, ц 
олій, і офортів не внставля-
ла. Тому писання, що ї 
„краще володію офортом і 
акварелею ніж олієм" ви- v 
кликує здивування. 

Софія Лада 
Філядельфія, 5 березня Ш7в ; 
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На Сході без з м і я 
У п'ятницю, 5-го березня ц.р. у московському Палаці 

з'їздів, закінчився з великими і гучними парадами ХХУ 
з'їзд Комуністичної партії Совстського Союзу, який проте 
не вніс основних змін в керівництві Компартією, ані в її 
27-особовому складі всевладного Політбюро, яке, як відо-
мо, знову очолює генеральний секретар ЦК КПСС Леонід 
Ілліч Брежнєв із своїми давнішими соратниками з none– 
редсьої каденції. Утратив ласку кремлівського вожаки 
тільки міністер сільського господарства Дмітрій С. Полян' 
сьхнй і цього, зрештою треба було очікувати, бож хтось 
мусів „заплатити головою" за катастрофальні жнива в 
1975 р. і цілковитий крах дев'ятої п'ятирічки, яка малощо 
не поставила „країну рад" на коліна перед Заходом, який 
вже неоднократно своїми грішми, пшеницею і всякою ін-
шою матеріальною і моральною допомогою рятував цю 
диковинну імперію перед цілковитою катастрофою і п!м-
стою від поневолених нею народів. 

Спекуляції західній аналітиків, що у зв'язку із станом 
здоров'я Леонід Брежнєв зрезиґиує із свого становища не 
виправдались, як також не виправдались надії на відмо-
лоджевня Політбюра, серед членів якого, мабуть, немає 
ані одної людини нижче 60-го року життя, не кажучи про 
відсутність у ньому жінок, всупереч частим запевиюванням 
і пропаґанднвннм кличам про рівність жінок з чоловіками 
в Совєтеьхому Союзі. До Політбюра були включені нові 
чотири члени, а саме Григорій Романов, який очолює Ле-
нінградсьхкй обласний комітет КПСС, Дмітрій Устінов, 
керуючий справами озброєння, Константан Черненко І Мі-
хаїл Зім'янін, які досі виконували підрядні функції в ЦК 
Компартії. ' 

І тому цілком слушно західні кореспонденти, зокрема 
кореспонденти американських газет, відлічують, що о стан -
ній день ХХУ з'їзду був суцільною пародією, в часі якої 
одиноке Політбюро знало, до чого змагає і що бажає осяг-
нути. Всі решта учасників з'їзду мовчки, мов на знак ма-
гічної палочкн, підносили руки і „схвалювали" те, що вже 
давно було схвалене. Для ефективного керівництва ім-
перісю побільшено також Центральний Комітет Компартії 
з 241 до 287 членів, але натомість зменшено кандидатів в 
ЦК з 155 до 139. 

Наибільщокї1 невдачею ХХУ з'їзду КПСС треба вва-
жатн факт,' що на ньому Москва фактично перестала бути 
центром і керівником міжнародного комуністичного руху 
в світі і мусіла, проти власної волі, погодитись на так звану 
концепцію „історичного компромісу", що її почали вводити 
в життя західні комуністичні партії, зокрема комуністи 
Італії, Франції і Великобританії, яких піддержувала сате-
літва Румунія. Тим самим Ідеологія і програма комуні-
стичного „Третього Риму" провалилася, мабуть, назавжди. 

ВЦо еталоея з т а є м н и м и 
д о к у м е н т а м и ? 
Центральна Розвідна Агенція (Сі-Ай-Ей) минулого 

тижня виявила велике стурбування, що Комісія Палати 
Репрезентантів для справ розвідки не віддала СІ-АЙ-
Ей 232 документи, які одержала кілька місяців тому, але 
не знає, де ті документи поділися. Речники Сі-Ай-Ей за-
явили, що між тими матеріалами були деякі дуже таємні 
документи, наприклад, 13, які стосуються переговорів із 
Совєтським Союзом щодо обмеження стратегічної атомової 
зброї, та інші, які заторкують теперішню ситуацію в Пор-
тугалії. 

Конгресмен Овтнс Пайк, голова згаданої Комісії Пала-
ти Репрезентантів, протягом кількох днів не дуже журився, 
що ці документи могли попасти в руки ворожих Америці 
агентів, а тільки заявив, що його Комісія включиться в 
старання відшукати ці документи. Він тоді досить легко-
важно заявив, що персонал його Комісії міг помилково 
вислати ці документи до Державного Архіву, а також ска-
зав, що може бути, що Центральна Розвідча Агенція по-
миляється щодо кількосте пропалих документів. Щойно 
у вівторок, 9-го березня, конгресмен Пайк повідомив, що 
прийшов до переконання, що Сі-Ай-Ей ніколи не передала 
його Комісії деяких документів, та заявив, що інші доку-
менти знайдено в приміщеннях Комісії та у вапгінгтон-
ському бюрі Сі-Ай-Ей. Однак, конгресмен Пайк охопив тіль-
ки 200 документів, але не ВИЯВИР, що сталося з іншими 32 
документами, бо, як вже згадано, Сі-Ай-Ей твердило, що 
передало Комісії 232 документи. 

Треба сподіватися, що ціла Палата Репрезентантів по-
ставиться поважніше до справи пропалих залучених до-
кументів. В останніх часах американські законодавці вн-
явили легковажний підхід до державних таємниць. На-
прнклад, минулого місяця з тієї самої Комісії Палати Ре-
презентантів для справ розвідки продістався назовні один 
звіт, хоча ціла Палата проголосувала задержати його Е 
таємниці. Звіт попав в руки телевізійного кореспондента 
Денісла Шорра, який передав його одному нюйоркському 
тижневикові. 

Боротьба за компетенції між Білим Домом і Капітолем 
велася в Америці віддавна. Вона заторкувала різні ділянки 
державного й суспільного життя, між ними й Констнту-
цГсю застереженої свободи друкованого слова. Але в такій 
справі, як засекречення важливих для безпеки країни тайн 
не повинно бути розбіжностей думок, як теж не повинно 
бути розбіжностей думок у справі такої самодисципліни 
преси, щоб вона не друкувала речей, що їх може викори-
стати ворог країни. Тепер ідеться про „загин" важливих 
документів. Коли Конгрес слушно закидав Урядові різні 
провини, то й поведення Конгресу не с в усіх справах 
бездоганне. 

Я. Гайвас 

РЕЛІГІЯ І НАРІД 
Кожен нарід надав всякій, 

навіть найбільше універ-
сальній релігії, свій націо-
нальний характер, насичує 
своїм духовим змістом та 
вкладає в свої форми, тра-
диціі, звичаї й обнчаї. Та-
кям чином релігія стає не-
відривною власністю, части-
ною його самого, В цьому 
поєднанні, а навіть перетоп-
ленні й злитті універсаль-
ного й національного та на-
РОДНОГО, ВІЧНОГО І ЩОДЄННО-
го в однаковій мірі бере 
участь національний колек-
гнв, як і одиниця. Майже 
досконалим взірцем такого 
поєднання й перетопленая с 
жидівський нарід. В цілому 
світі й на протязі цілої істо-
рії жиди, як нарід, твори-
ли нерозривне ціле з юдаїз-
мом, релігією, створеною ЇХ-
німн предками. Навіть там, 
де під тиском, або з інших 
причин пригасла прнв'яза-
ність жидів до релігії, коли 
приходить до відродженої 
маніфестації прнналежнос-
ти до ізраїльського народу, 
стається це теж і в релігій-
ному відношенні , З часі 
останньої візити до Москви, 
рабин Ричард Г. Гнрш зус-
трів людину, яка носила яр-
мурку й бороду в ортодок-
сальннй жидівський лад. 
Цей сказав рабняові Гиршо-
ві, що він атеїст, але носить 
б о р о д у І ярмурку , бО ЦЄ СНМ-
воли жндівства і. він хоче 
ці символи демонструвати 
зовнішньому світові" (ст. 
231). „Через дивну іронічну 
примху історії ослаблений і 
здесяткованйй жидівський 
релігійний естаблішмент, 
два чи три тузінн синагог 
в європейській частині СС-
СР і жменька Існуючих ра-
бннів дістає підтримку від 
нерелігійної, часто атеїстич-
ної частини жидівського на-
селення... В Москві, Ленін-
ґраді, Києві, Одесі і других 
містах, де відкриті сннаго-
ги, синагоги є єдиними, „жи-
дівськими адресами" для со-
встських жидів і для загра-
ничних жидівських відвіду-
вачів" (ст. 232) 

Поверховність 1 лсевдона-
уковість та відсталість 
марксистської доктрини на-
глядна в багатьох відно-
шеннях, а на "відтинку pS-N 

лігійного життя - особливо. 
Марксизм не всилІ глянути 
в глибини людської ' душі, 
пояснити закритих для ока, 
міри і ваги матавів,. вели-
ких людських згуртувань, а 
особливо таких як нація, 
він пробує давати 'бобі раду 
відкиненням і запереченням 
цього всього. Хоч кожен 
бачить, що це є, хоч кожен 
відчуває наслідки існування 
й дії цього, для марксизму 
це все не існує. Виросла на 
цьому ґрунті большеввцька 
політика після довгих де-
сятиліть зайшла в сліпу ву-
лицю, з якої є тільки один 
вихід — поворот назад. А 
на це не дозволяє ,,науко-
вість" і „об'єктивна пра-
вильність" основних поло-
жень марксизму. Не мо-
жуть допомогти різнорідні, 
не раз дуже рафіновані н 
дбайливі заходи Москви. У 
великому і в малому поста-
ють непроходимі суперечно-
сті й безвихідні ситуації, в 
яких залишається тільки 
одна можливість ламати фі-
зичною силою те, що не є 

КЦ-
фізичною силою. Ще біль-
ше ускладнює й так докраю 
скомпліковану ситуацію 
внутрішня забріханість ко-
мунізму. Ось, надр., в усіх 
основоположних т в о pax 
марксизму - ленінізму, в 
підручниках для старих і 
малих, в конституції „вста-
НОВЛеИО ПРИНЦИП ВІДДІЛЄИ-
ня церкви від держави", а 
на ділі „відділена держава 
від Церкви" пробує взяти 
Церкву під свою абсолютну 
контролю. Може це „nepeo– 
чнти" одне покоління, два, 
але врешті - решт кожна і 
кожен побачить це і скорше, 
чи пізніше пороблять з цьо-
го .відповідні висновки. .На 
ПерШИЙ ПОГЛЯД МОЖе ВШ-ЛЯ-
дати невимовно спритним з 
одного боку заперечувати 
релігію й усіма силами на-
саджувати атеїзм, та з дру-
гого — намагатися аикори-
стати релігійні організації 
для своєї політики, ОС0ОЛИ-
во для диверсії й пеяетрації 
в світі. Але користі з цього 
короткотривалі, тимчасові. 
Бо ж неминуче прийде за-
гальне прозріння, а тоді 
„спритний" режим виходить 
в очах кожного тям, чим 
він в дійсності є, тобто об-
манцем на велику скалю. 

Коли ж дійде до цього 
моменту, а воно в СССР вже 
доходить, тоді вже ніщо не 
допомагає. Внутрішні cyne– 
речності большевицької по-
літики, вирослі власне з 
цього „спрнту" навіть у ду-
же простих і практичних 
справах доводять до нероз-
в'язаних ситуацій. Ось, на-
приклад, питання еміграції 
жидів з СССР: випускати їх, 
чи ні? Сьогодні ясне, що 
одне зле, а друге ще гірше. 
Одно несе небезпеку для ре-
жиму, а друге ще більшу. 
Випускати жидів у світ — 
це ж и в и м и с в і д к а -
ми поширювати в цілому 
світі правду про больше-
виам, російський імперія-
лізм, про їхні недоліки й 
злочини й таким чином вн-
творювати в світі поставу 
проти них. Не випускати й 
тримати внутрі СССР три 
мільйони пробудженого на-
роду, інтелігентного, ВИЙ-
нятково працьовитого, на-
рбду, який показав на про-
тязі тисячоріч своєї історії, 
що вміє перетривати дос-
лівно кожне лихо, чи це не 
залишати внутрі силу, яка 
буде, бо мусить боротися з 
існуючим ладом? А коли 
зважити силу і пов'язаність 
жндівства в світі, тоді щой-
но можна побачити небез-
пеку від тих трьох мільно-
нів людей, без огляду на те, 

ЧИ ВОНИ ВНутрІ , ЧИ ЇХ ВЄЛИ-
кою масою випустити. 

Все це посилює, головно 
на партійних і державних 
верхах, завжди живучий на 
терені колись Росії, а тепер 
СССР антисемітизм. Антнсе-
мітнзм часом був там „кві-
тучий", а часом сходив під 
поверхню життя. Але він 
завжди тривав. К о р м и-
ли його різні джерела, а 
найбільше родючим грун-
том для нього був російсь-
кий імперіалізм і шовінізм, 
месіанізм з одного боку, з 
другого — повне непорозу-
міння навіть світлими ума-
ми Росії підстав і життєвої 
конечносте універсального 
націоналізму, тобто виз-

К. Крупський ПРО ФУТБОЛ І ДЕЩО ІНШЕ,. 

КОРИСНА ПУБЛІКАЦІЯ 
Під кінець 1975 року внй-

шоі з друку Біографічний 
Дбвідиик „Ukrainiana ш 
North America: A Biographi– 
cai Dictionary of Notewor– 
thy Men and Women of U– 
krainian Origin in the Uni– 
ted States and Canada". 

В українських щоденнн-
ках („Свобода", 20-го січня, 
ч. 12, „Америка" 9-го січня, 
ч. 5) були надруковані 
огляди на цей довідник, до 
яких, здавалося б, не мож-
иа багато додати, коли 
йдеться про його зміст 1 
оформлення, але про його 
вартість для української 
спільноти можна і треба 
написати більше хоч би то-
му, щоб про цю появу цієї 
важливої для нас публікації 
довідалося я к н айширше 
коло українців не тільки у 
вільному світі, але також 
щоб довідались про неї в 
Україні, де окупант систе-
матично вбиває в голови на-
ших кровних братів фаль-
шиве поняття про українсь' 
ку політичну еміграцію у 
вільному світі, головно про 
українців на швнічио-аме-

рикаяському континенті. 
Тим часом названий до-

.від ник доказує фактами, що 
маємо діло з елітою, без 
якої не може обійтись ні 
один нарід чи спільнота. За 
притчею Із св. Письма — це 
сіль землі, або світло, якого 
не треба ставити під стіл, а 

нання за всіми націями тих 
самих прав на існування, 
самостійний розвиток, тоб-
то, коротко, на' справжню 
свободу й справжню р1в-
ність. Оргію антисемітизму 
в СССР сьогодні, так як зав-
ждн було в Історії Росії' 
планово підсичує й викорн-
стовус режим у своїх най-" 
вищих ешелонах, а за ним 
слідує та частина населен-
ня, що ще не прозріла й да-
сться комуністичній партії 
водити за носа. „Боротьба 
проти жидів рідко коли є 
ціллю самою в собі... AHTH– 
семітизм має функцією 
створити універсальний 
символ зл а, яке, після, того 
асоціїоється в.думках,,нарог 
ду з тими проявами в полі-
тиці, культурі, науці, що їх 
треба поборювати". Не до-
помагас факт, що жиди так 
багато вклали в розбудову 
й оборону СССР, а тепер... 
Тепер єдиний вихід — П0В0-
рот на землю Ізраїля, або 
мандрівка у світ. Жидівсь-
кий поет Керлер, Інвалід 
війни проти гітлерівської 
, Німеччини, нагороджений 
високими орденами за хо-
робрість в обличчі ворога, з 
бездонною гіркотою ,але не 
менше правдиво й виразно 
в коротких словах поеми 
з'ясував цей біль, цю дра-
му, розвіяні надії й Ілюзії 
1 накінець єдиний суворий 
вихід: „Ми тепер вирівняні 
за все, я заплатив за все 1 
не „жидівським золотом"... 
Якщо хочете знати, ваша 
с и л а побудована на 
моїм поті, моєму стрижні, а 
теж 1 моїй крові. А тепер 
рахунок вирівняний, пус-
пуста мене"... Після довгих 
трудів і переслідувань цьо-
му героєві Совстського Со-
юзу вдалося в 1971 р. внр-
ватися до Ізраїля. 

на столі, щоб воно сповняло 
свою природну функцію. 

Ми певні того, що кожен 
читач не-українець, якому 
дістанеться до рук ця ecre– 
тнчно видана книга, тільки 
переглянувши її ,з пошаною 
в думці до американських і 
кавадійських українців за-
мнкатиме цю книгу. Це ж 
бо справжня „метрика ук-
раїнства", як свого часу вн-
словився про потребу цього 
довідника проф. Степан Го-
рак, яка найбільш наявно 
показує те. що маємо таки 
чим пишатися. За це внраз-
но промовляє близько дві 
тисячі відповідно зформу-
льованих життєписів амерн-
канських і кавадійських ук-
рашців, що займають по-
мітні місця в прерізннх ді-
лянках найбільш розвнне-
иих країн у цілому свігі і 
в цей же час духово пов'я-
зані з життям української 
спільноти. 
. Ця книга доводить, що 

українці на цьому північно-
америкаиському континенті, 
це вже не сама робітнича 
маса, як то не раз доводн-
лось чути про нас. Колись, 
на рідних землях наші „до-
брі" сусіди поляки згірдлн-
во висловлювались про ук-
раїнців фразою, що yxpa– 
їнці — це тільки „хлоп 
і поп". 

Був час, що так воно бу-
ло. Тепер наша еміграція 
довела, що, маючи свободу, 
український нарід може 
стати рівним серед рівних 
під кожним аспектом, а на-
званнй довідник є найкра-
щим доказом цього. В ньо-
му бачимо Імпозантні ЖНТТЄ-
писи українців у галузях 
духово - культурного, еко-
ковомічнрго і найбільш мо-
дерного технічного життя, 
доу далеко - простірних по-
летів включно. 

В ньому бачимо жнттєпн-
сн: наших релігійних icpap– 
хів і духовенства, діячів 
культури — науки, пнсь-
менства 1 мистецтва, ліка-
рів та інженерів різних ді-
лянок, серед яких є імена з 
опатентованими вниахода-
ми та заавансованими дос-

'wwtMtftitetffiriife 
ють політичні пости в дер-
жавній адміністрації, уряді, 
війську, шкільництві та в 
різних ділянках науки. 

Справа видання Biorpa– 
фічного Довідника спочи-
вала на Редакційній Коле-
гії, що мала підтримку 
Американської Асоціяції 
Професорів І Товариства 
Українських Бібліотекарів. 
Іншими словами, за видан-
ня цього першого на шир-
шу скалю Українського Бі-
ографічного Довідника взя- і 
лись найбільш компетентні 
в цьому ділі люди, 1 тому 
маємо Біографічний Дов1д-
ннк, взорований на най-
більш авторитетних цього 
роду американських і кана-
дійськнх публікаціях „Гу 
іс Гу їй Амеріка" і „Гу 1с 
Гу ін Канада" та Інших пе-
редовнх довідниках. 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД КНКЖ-
кя - довідника естетичний: 
оправлена в синьому полот-
ні з внтиснеиим золотого 
кольору написом. Вступне 
с л о в о г о л о в н о г о 
редактора проф. д-ра Дмит-

(Закіневння на crop. 3-ій) 
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Я К У МОСКВІ „ЛЮБЛЯТЬ" 
УКРАЇНЦІВ 

Футболісти київського Динамо 
site і 

ку. 
О! 

Як відсоток від такого 
капіталу, журнал „France 
Football" обрав головного 
стрільця' киян — Олега 
Блохива' на най кращого 
футболіста Европи 1975, 
поруч таких попередників, 
я к Б е с т - А н г л і л (за 
рік 1968), у Рівера - Італія 
(1969), Ґерд - Німеччина 
(1970), Иоганн Круїф - Гол-
лявдія (1971 - 1973 - 1974) 
і Франц Бекенбавер (1972). 
Як видний знак невидної 
ласки, переможець такого 
конкурсу одержує на влас-
вість золотий м'яч. 

Програні киянами зма-
гання в Москві, що їх опн-
сав Люграа, москвичам не 
допомогли, а киянам не по-
шкодилн. Кияни, перетом-
лені боями за Европенську 
Чашу й Супер - Чашу става-
ли до цих змагань вже як 
утверджений чемпіон СССР 
сезону 1975 і в останньому 
розрахунку обгрунтували 
своє звання відношенням 
пунктів 43:17 та воріт 53:30. 

А московське („славне"?) 
Динамо, з пунктами 38:22 
1 ворітьми 39:23, мусіло 
здати друге місце Іншій 
дружині з України - „Ша-
хтареві", який, пунктами 
нарівні з москвичами, вия-
внв краще відношення во-
ріт 45:23. 

Серце львов'дн у вільно-
му світі застукає швидше й 
дужче на вістку, що „Kap– 
пагн" - Львів, з пунктами 
32:28 1 ворітьми 36:28, обса-
дилн шосту на всіх 16 льо-
кату в найвищій (Всесоюз-
ній) клясі СССР. Коротко й 
ясно: гегемонія українців 
у вершинному підсоветсько-
му футболі сягає не тільки 
вгору, але теж уширш І 
вглиб. 

У зв'язку з тількищо зга-
даною заміною місць між 
„Шахтарем" 1 Динамо Moc– 
ква у. підсовстській україн-
ській пресі прорвався ви-
гук .якогось (хіба aeyxpa– 
Інського) глядача: „Ulax– 
тьор, дайош сереброж — 
„Шахтарю", віддай друге 
місце!"... 

В нормальних умовах 
буття такі вигуки глядача 
можна кантувати тільки до-
бродушною усмішкою: він 
заплатив своїх ,,руб-десять" 
(карбованець і 10 копійок 
— один доляр і 31 центів) 
за квиток вступу, хоче ба-
чити своє московське Дина-
мо, а не „Шахтаря" з Укра-
Іии, на другому місці — і 
хай собі вигукує свої „по-
божні бажання"... 

Але цей самий невинний 
вигук набирає зовсім іншої 
ваги, кольору й тону на тлі 
зовсім нежартівливого вн-
ясяеяия московських інфор-
маторів про причину нела-
скн росіян супроти „кула-
ків з України". Тоді слова: 
„дайош" 1 „кулак" — ма-
гічно збігаються разом., і 
відтворюють цілу Історичну 
панораму борні московсь-
кнх грабіжників з україн-
ськнми господарями своєї, 
молоком 1 медом, текучої 
землі. 

:на 
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Слово „кулак" - MOCKBH– 
чі переклали американсь-
кому звітодавцеві як „селя-
иин", в оригіналі: „пезент". 
Але ж то явне шахрайство! 
Англійському гаслові „pea– 
aant" — відповідшоть такі 
слова: „крестьянив", „noce– 
лянин", чи (відповідник ук-
раїнського „хлібороб"), „зе-
мледелец", „хлебопащец", у 
російській мові.. 

Слово: ,̂ сулак" — штуч-
яо створене московськими 
загарбниками на окреслен-
вя (здебільша) українсько-
го Актея, енлача-селяннна, 
який у час проклятої мос-
ковсько - большевицької 
колективізації 1932-1933-их 
років волів гинути від штуч-
ного голоду, ніж дати себе 
відірвати від рідної землі, а 
П відірвати від нього... Що 
інформатори амернкансько-
го кореспондента заховали 
від нього, то сказати, що 
для них „кулак" — передо-
вий оборонець ідентичносте 
українського народу та його 
права бути господарем на 
своїй прадідній землі... За-
були сказати, що на почат-
ку 30-их років червона Moc– 
ква штучним голодом вн-
морила шість мільйонів цих 
„куркулів", як хлібороби 
України на вимогу загарб-
ннків: „Дайош землю, да-
йош зерно, скот і реманент, 
кулак!" — відрубали нате-
горично: „НІ!"... 

Але, навіть, якщо nepek– 
ладати слово „кулак" сло-
вом „пезент" (селянин), од-
не міг американець спита-
ти своїх московських інфор-
маторів: яким чином вони 
звуть „пезентами... чемпіон-
ськнх футболістів майже 
двомільйонового міста Кнс-
ва?.. Адже, землі в них не-
ма, ніхто з них не сіє, не 
оре... 

І тут шилом із мішка вп-
лазнть справжнє розумінна 
слова „кулак" у цих інфор-
маторів... То правда, що зеи-
лі в цих українців нема, але 
зате є. інші справи, які Moc– 
кві треба .закачати" з них, 
так, як у тридцяті роки 
„викачували" зерно, скот і 
реманент. Наприклад: пер-
шунські і столичні амбіції... 
Москва втовкмачує їм і всім 
народам свої Імперії - тюр-
ми, мовляв, вона — всім 
столиця, — а тут Київ вла-
штовусться як монопольна 
столиця СССР, Ще й цілої 
Европи!.. Чи цс ие контрре-
волюція?!. 

v 
Та на спорті справа ве зу-

пинилася. Це тільки один 
Із багатьох виявів жнвучос-
ти затопленої української 
нації', які в різних, видах 
виринають на поверхню 
життя - як вимоги" 50-
мільйонового народу мати 
місце на малі світу та жити 

” У прийнятих спортовиа 
нагородах золото визначає 
перше місце, срібло — дру-
ге, а бронза — третє. 

"Гляди книжку W. Cham– 
berlin. Ukraine—A Submer– 
ged Nation. 

(Закінчення на crop. 3-ій) 
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1 
Євгенія Чайка 

ЛИЦАР НА БІЛОМУ КОНІ 
ЮООФФ^УФФОФФФФФУФО^ООФОМ^ФЛЛ УГФ n x , j i 

Лицар, чи на вороному, чи на білому коні, але лицар, 
у всій своїй духовій красі, буде нашою темою. 

Недавно, зовсім випадково, довелося почути розмову 
двох приятельок, які милувалися щойно придбаною ста-
туеткою - буйногривий кінь, а на ньому красень-козак! 
Із захопленням вихопилася, у однієї із дівчат, оцінка-по-
рівнання: „Лицар на білому коні! — от, якби зустріти 
такого!" 

— Не зустрінеш і не мрій, бо лицарів тепер на світі 
немає, — проговорила друга, І немов холодною водою 
змила мрійливу усмішку із личка подруги. 

— Чому така безнадійність ? — а може ми й зустріне-
мо своїх лицарів-прннців ? 

— Якраз! Ти подивись уважно на теперішніх хлопців, 
ні сісти, ні встати, ні слова сказати! —і вигукнула дівчина, 
з досадою відсовуючи від себе статуетку. 

Почувши таку розмову, по моєму серці холодною 
змійкою поповз смуток, залишаючи біль і настирливе пн-
тання : „Чому власне тепер серед молоді так мало лица-
рів, отих чарівників, про яких споконвіку мріють дівчата 
всього світу?". Мріють і нині, не дивлячись, на наш вік -
вік техніки, матеріалізму і насильства. Мріятимуть завжди, 
бо так уже жінку створено. І так хочеться, щоб їх було 
багато! 

Звичайно, ми маємо на увазі не тих казкових принців 
у фантастично гарному вбранні, з надзвичайно витонче-
ними манерами, з обличчям про яке приказка говорить: 

„Хоч води з нього напийся", — ні, ми маємо на увазі хлоп-
ців та чоловіків поряд з якими, дівчата та жінки мають по-
чуття впевненосте та захисту. У кого гармонійно поедну-
еться мужність, чесність, витримка, ніжність та уважність 
і глибока пошана до дівчат, жінок. 

Уважно приглядаючись до деяких юнаків, спочатку 
можна легко погодитися з дівочою критикою: „Необтесані 
колоди, зовсім не вміють обходитися з дівчатами!". Так, 
правда, Іноді доводиться констатувати той факт, що моло-
ді люди не знають найелементарніших правил поведінки. 
Але зі всією щирістю можна сказати, що по-перше, nepe– 
важно не їхня вина в тому, подруге, коли делікатно, по. 
дружньому пояснити, підказати, звернути увагу на те, що 
треба зробити в такому, чи іншому випадку, то більшість 
сприймає щирі поради з охотою, і дуже скоро засвоює пра-
внла поведінки. Біда тільки в.тому, що якось так скла-
дасться життя, що мало залишається часу для знайомлен-
ня дітей та молоді з т.зв. правилами поведінки доброго то-
ну, зі всіма тими, нібито дрібницями, які роблять'людяну 
приємною 1 бажаною в товаристві, 1 про яких кажуть, що: 
„Він добре вихований, тактовний чоловік". 

Знаємо, що тактовна поведінка — це, перш за все, 
відчуття міри, яке підказує людині, як 1 коли, за яких об-
ставин можна зробити або сказати те чи інше. Знаємо, що 

і такт не може бути лише зовнішнім проявом. Його підказує 
культура людини, чуйність, уміння підійти так, щоб не 
образити, не зачепити вразливих місць, постаратися до-
гцомогти вийти із скрутного становища. Звичайно, просто 
навчитися тактивносП — не можна, П набувають ве лише 
під впливом оточуючого середовища і виховання. Так-
товність залежить і від характеру людини, але розвивати П 
можна і треба. 

Бездоганною поведінкою буде володіти той, хто дотрн-
муватиметься правил хорошого тону не лише за внключ-
них обставин, а й у повсякденному житті. Хто завжди па-

м'ятає про хороші манери, у того вони з часом стають звнч-
кою. 

Щоб ваші дівчата ве журилися і не розчаровувалися 
у свої мріях, пропонуємо разом допомогти їм яквайскорще 
зустріти свого лицаря, а це можливо буде тоді, коли старші 
будуть радити, чи пригадувати,, а молоді будуть з вдяч-
ністю сприймати поради; і виконувати їх. 

Візьмемо, наприклад, правила:поведінки в товаристві 
на балах, в театрі і т.п. Адже кожний батько, чи мати, чи 
хтось із близьких, може сказати юнакові, випроваджуючи 
його на баль: „Одягнись відповідно до нинішнього вечора, 
коли зайдеш в залю, то не поспішай до бару, а роздивись, 
хто є із твоїх знайомих, підійди то до одного, то до друго-
го, ввічливо привітайся, поговори, а коли почнуться танці, 
то не ходи з пляшкою пива по всій залі (картина з нату. 
рн!), пам'ятай, що ти прийшов повеселитися, а не пити. 
Отже ввічливо запрошуй дівчину до танцю, перед тим сви-
тай дозволу у старших, з якими дівчина прийшла. Не вн-
бирай собі партнерку стоячи посеред залі і демонстратнв-
но оглядаючи її з голови до ніг. Це непристойно. Вийми 
руки з кящень, застебни жакет, підійди до дівчини і Легко 
уклонившись, запроси її. А закінчивши танець, не кидай 
партнерку посередині залі, а, подякувавши, проведи на 
місце. Та ні в якому разі ве запрошуй до танцю, а тим 
більше, не танцюй з дівчиною, тримаючи в зубах цигарку!' 

Йде сан на будь-яке прнйнАтя, знову ж хтось із бать-
ків мусить пригадати, що всім, хто опиниться поруч: жін-
кам, дівчатам та старшим чоловікам, хлопець мусить до-
помогти чи то зяяти, чи то вдягнути верхній одяг4,' мусить 
пропустити перед собою і притримати двері, подати крісло, 
вчасно подати те, що потребує сусідка при столі. Одним 
словом — треба говорити про оті дрібні речі, в яких скла-
даеться, так званий, етикет чи так звана етика, який, як 
ми вже звзначуваяи, робить людину приємною в товарн-

(Закінсення на crop. 3.-Hk) 
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КОРИСНА П У Б Л І К А Ц І Я 
^ (Закінчення зі n o p . 2-ої). 

Штосрнна дуже річеве. вад біографічннин словни-
Він, ніж іншим каже 
1930-пх роках у ЗСАЧ 
ді було мале число укрМн 
ців з вищою освітою, але в 
теперішньому часі українці 
внявшщ СИЛЬНИЙ зріст в 
цьому аспекті, ЯКИЙ сягає 
багато ТИСЯЧ внсококваліфі-
кованнх американців і ка-
надіЙців українського noxo– 
дження, які зуміли зберегти 
свою національну ідентич-
ність і в цій же час своїми 
здібностями, як інтелектом 
так і працею, причинились 
До достатку Канади і ЗСА. 
До цього, каже Автор всту-
цвого слова, причинились 
також українці, які своїми 
професіями сягають від ду-
хових провідників і громад-
еьких службовців ДО СПЄЦІЯ-
дізованвх лікарів та інже-
верів включно. Від пнсь-
мениихів і композиторів ДО 
законодавців і високих дер-
жавних урядовців, від ар-
тистів — до фільмових зі-
рок," від виховників — до на-
уковців, які причинились до 
майже усіх міжпростіриих 
полетів, від футбольних і 
гокейових грачів — до ге-
нералів в армії. 

Свій ц і н н и й вступ 
закінчує проф. Штогрнн ци-
татою відомого американсь-
кого виховника Томаса 
Карлайла, що „Історія; сві-
ту це тільки біографія ве-
ликих людей". 

Після вступу на 3-ох сто-
рінках надруковані „Прн-
міткн про засяг і упорядку-
вания довідника", а відтак 
на одній сторінці подана 
транслітерація української 
абетки. Таблиця скорочень 
займасЧ десять сторінок. 
Текст життєписів осіб, що 
Живуть, займає 386 cropi– 
нок. На сторінках 387-398 
подані життєписи осіб, які 
в міжчасі померли. На сто-
рінках 399-424 поданий за 
абеткою список, окремо ук-
раїиців у ЗСА і Канаді (са-
мозрозуміло, тих, що увій-
шли до довідника). 

Коли взяти до уваги 
транслітерацію українських 
місцевостей, поданих як мі-
сце народження, а також 
часті назви українських ус-

ба подивляти, -п̂ о̂  др^укарсЬ 
ких помилок є так мало. 
Безперечно, що праця над 
таким довідником, та ще й 
першим, є мозольною. Вона 
в дечому подібна до праці 

нами, які деякі європейські 
країни почали видавати 
більше як п'ятдесят років 
ТОМу і ДОСІ Є ЛИШе В ПОЛОВИ-
ні дороги до закінчення. Ме-
ні доводилось писати про 
видання „Польського Біо-
графїчного Словника", пра-
ця над яким почалась в 
1935 p., а в 1973 р. було ви-
даних щойно 18 томів, якГ 
покривали біографії осіб, 
прізнища яких починались 
літерами від „А" до ,Jl". 
Шведи почали свій слов-
ник в 1918 p., а французи 
в 1925 p., і досі не сягнули 
половини абетки. Очевидно, 
ті біографічні словники є 
історичного характеру, а 
наш обіймає осіб, що самі 
подали свої життєписи, але 
тут треба зробити друге по-
рівияння. Ті словники внда-
ються державами, які за-
прягають до праці над нн-
ми цілі кадри постійних 
працівників. За видання на-
шого Біографічного Доаід-
ника взялось мале число 
науковців, які закінчили 
свою працю у відносно не-
довгому часі. 

Члени Редакційної Коле-
гії в особах: проф. д-ра 
Дмитра Штогрива з Іллн-
нойського університету, 
проф. д-ра Юрія Федннсь-
кого з Індіяна університету, 
проф. д-ра Петра Стерча з 
Дрексел університету, проф. 
Андрія Григоровича і проф. 
Юрія Липовецького з То-
ронтського університету і 
д-ра Романа Вереса з Ук-
раїнського Біографічного 
Центру в Чікаго, заслуго-
вують на щире признання і 
подяку від усіх американ-
ських і канадійських укра-
їнців за їхній труд, вложе-
ний у видання цієї важли-
вої публікації 

На щиру подяку заслуго-
вують усі ті українці, що 
своїми пожертвами уможли-
внлн появу Біографічного 
Довідника. Серед жертво-
давців на першім місці сто-
їть відомий наш меценат і 
філянтроп Каленик Лисюк. 
Він пожертвував 6.000 долл-
рів власних грошей і дві 
тисячі від Українсько"Аме-

УКРАЇНЦІ Й ІНШІ ЕТНІЧНІ... 
(Закіїісення з і crop. 1-кЛ) 

ксго Сходу, з'ясував стано-
вище Уряду ЗСА у проблемі 

тайбв f ^оргаЙзапЖ; то': тре- рйканськ'бї ' j Фундації;' я к у 
„,.„,„„ ш^ . . , , 4 в і н - о ч о л ю в ; Фундація" iM?Ta!–' 

раса Шевченка в Канаді по-
жертвувала 1,000 долярів 
Н а початку довідника по-
дані імена всіх жертв од ав-
ців. 

ГОЛОВНА УПРАВА КАРПАТСЬКОГО СОЮЗУ 
влаштовує 

в неділю, 14 березня 1976 р . 
о год. 3:30 по пол. 

в залі Української Православної Церква 
СВ. ТРОЯЦІ 

при 830 Lyons Avenue (ріг Stuyvesarrt Avenue) 
в ІРВШҐТОНІ, Н. Дж. 

СВЯТОЧНУ АКАДЕМІЮ 
З Н А Г О Д И 37-ої Р І Ч Н И Ц І П Р О Г О Л О Ш Е Н Н Я 

САМОСТШНОСТИ 

Карпатської України 
Святочну доповідь виголосить — ред. Я. ГАИВАС. 
В мистецькій програмі приймуть участь: баритон — МИ-
КОЛА ГОЛОДИК, акомп. - КАЛИНА-ЧІЧКА-АНДРТ-
ЄНКО, спів - гурток „КОБЗА" під пров. А. ФАРМП”И, 
ТАМАРА КАРДАІПИНЕЦЬ - рецитація, МАРТА 
ШРАМЕНКО — фортепіян. Т. ЩЕПКО —акордіоп, Д . 

СЕМЧИШИН - бандура. 
В. Комаршіськпп, голова 
М. Хнмшіець, култ осв. референт 

ГЬФ^ООФФОООООЮФОООООФФУОФФООФФОООЮФФФФОООООООУОЛООООООІ і щщаввшшшжжшяшшшшшжжшашяш^шасшшь 
УКРЛШСЬКИП КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ 

В І Д Д І Л в Д Ж Е Р З І С И П 
запрошує Шановне Громадянство на 

СВЯТО 
в ПОШАНУ 

ТАРАСА Ш Е В Ч Е Н К А 
що відбудеться 

в неділю, 14 березня 1976 р . 
о год. 4-ій по пол. у великій залі 

УНДоліу в Джерз і Ситі 
В програмі беруть участь: 

Проф. д-р ЄВЧЕН ФЕДОРЕНКО — доповідь; Хор 71-го 
ВІДДІЛУ СУА в Джерзі Ситі під дир. інж. Д. ОЛІИНИ-
КА — солістка ВГРА ЯВОРСЬКА. при фортепіяні НА-
Д І Я ЯВОРСЬКА; рецитація ЄВГЕНІЯ РУВЧАК; Kaap– 
тет Вандурнстів (Т. ШКВАРКО, С. ПАЛКА, ” 

КШ і Р. ЛЕВИЦЬКИИ); та місцева ” 
Українознавства. 

ми .учасники конференції 
в ідбули зустріч з президея-
ю м Фордом в його „оваль-
ному бюрі" в Білому Домі . 
Кожного з учасників особнс-
го представляв Президентові 
д -р Куропась, подаючи рів-
н о ж його чи її етнічну прн-
належиість і репрезентовану 
групу. К о ж н и й з учаснн-
ю в мав можливість перекн-
аутнся кількома словами з 
Президентом. 

Головний предсідннк У Н -
Союзу Йосип Лнсогір ПОДЯ-
кував Президентові з а його 
заходи у справі звільнення 
Леоніда П л ю щ а і прохав, 
щоб у підборі працівників до 
запланованого консуляту у 
Києві взято д о у в а г и украіа-
ців з Америки. 

Пополуднева сесія, яка 
відбулася в конференційній 
залі Д е р ж а в н о г о Департа-
менту, б у л а присвячена в ці-
лості окремим питанням за-
кордонної політики ЗСА в 
ширшому контексті ґльоба-
л ь и и х відносин. Сесію ВІД-
крив і н е ю проводив Ільмар 
Гейнару, уродженець ECTO– 
нії, який на вступі заявив, 
щ о приїхавши д о ЗСА в 1949 
році, він б у в „естонцем, я-
кий слабо володів англійсь-
кою мовою", а сьогодні він в 
„американцем, який зиаме-
нито володіє естонською MO-
вою". І. Гейнару, який очо-
л ю с відділ конференцій і се-
мінарів в Д е р ж а в н о м у Д е -
партаменті, представив Д ж о -
ва Райнгардта, асистента се-
кретаря публічних зв'язків, 
який привітав учасників 
конференції , заявляючи, щ о 
їхня прнявність і їхній голос 
с власне підтвердженням ос-
новного принципу аиерн-
канської політичної думки, 
що . д ж е р е л о м могутности є 
різноманітність''. 

Ізраїль і арабський світ 

Геральд Сондерс, керівник 
Б ю р а Розвідки і Дослід ів 
при Д е р ж а в н о м у Департа-
менті і колишній асистент 
секретаря в справах Блнзь-

-УУІЙЙРІІММЦИЙЙЙИИЙЙЙИЙЙІ^ 
І , -Ц1 щ U H'J . .. -.TJ.u!–. -і і 
Увага! Увага! 
Повідомляємо кол. членів Пе-
дагогічного Складу, кол. уч-
нів УРРГ-УРГ та всіх заці-

кавлених, що появився 
А Л Ь М А Н А Х 

УКРАЇНСЬКОЇ 
ГІМНАЗІЇ в П Р А З І -

Р Ж Е В Н И Ц Я Х -
М О Д Р Ж А Н А Х 

У книзі — огляди діяльноо 
тиУРРГ-УРГ впродовж П 20-
річного існування (1924-1046) 
та спогади 12 авторів, кол. 
професорів й учнів; підвсден-
ия підсумків і висновків, рс-
сстр натуральних випусків, 
список професорів, виховате-
лів інтернату та учнів. Серед 
фотографій — табльо майже 
всіх натуральних випусків. 
Книга — не тільки живий 
спомин про роки вашого пе-
ребування в стінах гімназії та 
інтернату, але й документаль-
ний причинок до історії укра-
ІяськоІ еміграції в Чехослсь 
ваччнні між двома світовими 
війнами на історично - куль-
турному тлі тодішнього укра-
Інського й середньо - европей-
ського світу, на якому npoxo– 
днлк різні етапи життя й ді-
яльности гімназії 

Книга має 300 сторінок вел. 
8 0 та 95 фотографій. 

Ціна КНИГИ: В західньо-ев-
ропейських країнах 60 ній. 
марок, в ЗСА та Канаді — 24 
дол., в Австралії та інших 
країнах —- рівновартість у до-
лярах. З огляду на обмежений 
наклад — книгу висилаємо 
тільки .-.після отримання гро-
шей. 

Замовляти на адресу: 
Н. ПЯваояевко 
8000 Muenchen 46 
Grohmannstr. 18, BRD 

Гроші пересилати на: 
Almanacli ТЛЮ 
Commerzbank 
Kto ^ r . 4010842 
8000 Muenchen 2, 
Dachauenrtr 0 

iniціятнвпа Група 
Альманаху 

і 

ПОДАЄТЬСЯ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯНСТВА 
ВЕЛИКОГО ВАШШГТОНУ, ЩО 

Д-Р, ЯРОМИР ОРИШКЕВИЧ 
еже відкриє 

. і 81 
ЛЇ,П-А он а 
і идваоа,п до -^ЧГЛНІ^ 
І ? в .иа^-яг Т , t' :a'ttqu 

'^ШШСНГ^ЕИІТИЄТИЧНУ ПРАИЇТИШВУ 
І-. 

430 Randolph Road, Si lver Spr ing , Md. М9Ф4 
і приймав пацієнтів за попереднім зголошенням на число телефону: 

( М І ) 622-4488 

ряду ЗСА у пробле; 
ардосько-ізраїльського кон-
флікту і його ралю в налад-
нанні відносин поміж ара6-
ськнмн країнами та Ізраїлем. 
Виходячи з основних зало-
жень політики ЗСА, тобто шу 
каннл доріг порозуміння, вн-
мннання можливої, навіть 
мінімальної конфронтації із 
Совстським Союзом, ґаран-
тування інтегральностн і 
безпеки Ізраїлеві та встанов-
лення бази співпраці з араб-
ськими країнами, які є про-
дуцентами нафти, Г. Сон-
дерс вказав на радикальну 
зміну в тактичному підході 
до розв'язки цієї все ще за-
пальної ситуації на Близько^ 
му Сході. 

„Тоді коли після війни в 
1967 році ми старалися знан-
іи одну загальну розв'язку, 
— сказав Г. Сондерс — піс-
ля конфлікту в 1073 році ми 
перейшли до ступневого роз-
в'язування цісї дуже гострої 
проблеми, в результаті чого 
представники арабських дер-
жав та Ізраїлю сидять за 
спільним столом і neperpax– 
тутоть, але не воюють". 

У відповідь на низку ін-
ших питань, Г. Сандерс вка-
зав на специфічні домовлен-
ня, які досягнено за допомо-
гою цісї тактики і які вка-
зують на можливість даль-
шнх договорів а з тим і пос-
тепенного відпруження. 

Греки і турки 

Темперемантнішою булади 
скусія на тему становища 3-
СА до проблеми Кіпру і від-
носин з Туреччиною і Гре-
цією, які з'ясував Вілліям 
Іґлтон, керівник Бюра Пів-
денно-европейськнх с п р а в , 
вказуючи на особливо скла-
дну ситуацію з уваги на 
факт, що Туреччина і Гре-
ція с союзниками ЗСА в сис-
темі Північног-Атлантійсь-
киго Пакту (НАТО). В. Іґл-
тон заявив, що хоч і Кіпр не 
с „стратегічно важливим пун 
ктом в ґльобальній політиці 
ЗСА", то в інтересі Америки 
в якнайшвидше наладнання 
добрих відносин поміж Ту-
,реччиною і Грецією при збе-
реженні „повної територія-
льної інтегральностн, суве-
ренности і незалежяости Кі-
пру" та розв'язка проблеми 
близько 200,000 викорінених 
і бездомних утікачів. Не 
менш важлвим моментом в 
дій загостреній ситуації с 
започаткування переговорів 
між представниками турець-
кого і грецького населення 
Кіпру. У відповідь на часто 
гострі завваги представників 
грецької етнічної групи в 
Америці, які не залишили 
сумніву щодо незадоволен-
ня, а то й обурення з приво-
ду такого становища уря-
ду ЗСА, В. Іґлтон вказав на 
важливість стратегічного по-
ложення і становища Туреч-
чини з уваги па СССР. 

Гельсінґська декларація 

„Гельсінґська декларація 
є радше політичною заявою 
доброї волі, а не зобов'язую-
чнм доровором", заявив ка-
теґорично Артур А. Гарт-
ман, асистент секретаря для 

виминання конфронтації, ле-
жить в основі наших відно-
снн із Совг,тськнм Союзом та 
державами Варшавсько г о 
пакту", — твердив А. Гарт-
ман, підкреслюючи, що на-
віть найменший конфлікт 
цих двсх „надпотуг" міг би 

j привести до кат а с т р о ф и 
ґльсбального масштабу. То-
му в інтересі ЗСА с шукати 
доріг порозуміння в тих ви-
падках, де інтереси ЗСА і 
Совстського Союзу с навіть 
мінімально співмірні. Внзна-
ючн існування „глибокого 
ідеологічного конфлікту" і 
свідомість нестабільності! со-
вєтського режиму, як і його 
агресивних затій, А. Гарт-
ман сказав, що ЗСА мусять 
зберегти мілітарний примат 
і змагати до „миру з позиції 
сили", фраза, якою Уряд 
сіарасться частинно засту-
пнтн „несприсмливе і фак-
тнчно незрозуміле для аме-
рнканців поняття детанту". 
Покращання торговельних 
відносин с ключевим для 
встановлення бази співпраці 
в інших ділянках, твердив 
речник Державного Депар-
таменту, пригадуючи ще 
раз, що Гельсінґська декля-
рація може послужити фо-
румом для заторкнення та-
кнх справ, як порушення 
людських прав в СССР, пое-
днання родин, більш свобід-
на виміна думок, тощо. У від 
повідь н?. питання, А. Гарт-
ман виявив добре знання на-
ціональної проблематики С-
ССР і сучасного руху cnpo– 
тнву в Україні та інших pec– 
пу-бліках СССР, як рівнож 
майже катастрофал ь н о г о 
стану економіки, що вказус 
на „конечність радикальних 
змін в системі Советського 
Союзу і наявність її банкрут-
ства". Зате, коли йдеться 
про змагання поодиноких 
народів СССР до волі і неза-
лежности, то А. Гартман вн-
явнв незадовільне знання іс-
торії, коли він заявив, що 
Державний Департам є н т 
стосус інші критерії до бал-
тійських народів та інші до 
українського чи білорусько-
го, які буцім то ,,не були не-
залежннми державами". Од-
наче їхня зростаюча роля і 
незаперечне право до неза-
,лежности с фактором в полі-

тиці ЗСА по відношенні до 
СССР. 

Слід відмітити, що під час 
цілоденної конференції К0Ж-
ний з промовців обмежував' 
ся до загальних стверджень, 
розробляючи поодинокі тези 
і питання у відповідь на по-
сдннокі запити учасників та 
підкреслюючи важливі с т ь 
ними висловлених завваг в 
оцінці і переоцінці постуля-
тів внутрішньої і закордон-
ноі політики ЗСА. 

Заключне слово 
М. Куропася 

В заключному слові, д-р 
М. Куропась пригадав ще 
раз, що його завдання с , ,бу 
ти голосом всіх етнічних 
груп ЗСА в Білому Домі я-
кий ставиться з найбільшою 
увагою до ваших побажань". 
Він подав рівнож плян по-
дібних зустрічей поміж 
представниками поодиноких 
етнічних груп та членами 
федерального уряду ще в 
цьому році. 

Склад української делегації 

В склад української деле-
ґації, найчисленнішої серед 
усіх груп, входили: Йосип 
Лнсогір, інж. Степан Kypo– 
пась, проф. Тарас Шмагала, 
д-р Богдан Футей, проф. д-р 
Михайло Пап, д-р Володи-
мир Душник, ред. Зенон 
Снилнк, Ярослав Пронько, 
п-ні Стефанія Вовчок, ред. 
Ігнат Білинськнй, інж. Іван 
Шморгун, адв. Мнх а й л о 
Смайлі, Степан Скубнк і 
ред. Михайло Панасюк. Під 
час полудневої перерви до 
них долучився рівнож проф. 
д-р Лев Добрянський, прези-
дентУкКА. 

Після конференції, у ве-
чірніх годинах, відбулося 
прийняття в честь д-ра М. 
Куропася в приміще н н я х 
Капітол Гілл клюбу, що Йо-
го влаштували спільно Kpa– 
йова Організація РеспублЬ 
панських Спадщинннх Груп 
і Українська Крайова Pecny– 
бліканська Федерація. На 
прийняття прибуло близько 
200 осіб, в тому багато місце-
вих українців і активістів 
Республіканської і Демокра-
тичної партій. 

Сьогодніпіній Львіїї... 
(Закінеення зі crop. 1-ciJ 

записані у цвинтарній кнн-
зі". „На цвинтарі „оборонців 
Львова", — пише Черенські, 
— я не мав змоги побувати, 
але там був мій співтоварнш 
подорожі , який ствердив, що 
нема там могил, вони зрівня-
ні з землею, а на цьому місці 
стирчать якісь варстати і 
склади старого заліза. Поль-
ський характер Лнчаківсько-
го цвинтаря цілковито занн-
кас. Залишились ще деякі 
назви вулиць, як наприклад, 
Словацького, Костюшки, Міц 
кевіча, Матейкн, що нагаду-
ють колишні часи, хоч усі 
во:ш зукраїнізовані. Нема 
натомість Личакова, Замар-
стинова і інших дільниць 
Львова, а коли запитуєш 
про них у нових мешканців, 
а зокрема молодих, вовн від-
повідають: „а що це таке"? 
Існують у Львові також дві 
польські школи, де викладо-
вою мовою є мова польська, 
але учителі польського по-
х о д ж е н н я вимикають, а їх 

європейських справ, з'ясову- і місце займають українські у-
ючи основні напрямні полі-1 чителі, які вчать все таки ді-
тяки ЗСА по відношенні до і тен по-польськи. Дітей у 
СССР і д е р ж а в Східньої Ев- - польських школах стає чнм-
ропи. „Хоча слово сдетантх ! раз менше, може навіть не з 
сьогодні викреслене з нашо- причини винародовлення, а 
го політичного словника у і з практичних мотивів. Не-
світлі заявив президента 1 знання української і росій-
Форда з 1-го березня, 1976 ської мов замикає перед поль 
року, концепція цісї ПОЛІТИ- ською молоддю доступ до 
ки відпруження, а осооливо і університетів і всяких інших 

Л И Ц А Р НА БІЛОМУ КОНІ 
(Закінчення зі crop. 2-о ї ) . 

стві. (Всі ці правила в ж е не тільки старі, а й старезні, і, 
звичайно, ми не претендуємо на їх авторство) . 

Коли старші будуть наполегливо повторювати всі ці 
правила, та при тому будуть втлумачувати, що обов'язком 
м у ж ч и н и є скрізь і завжди охороняти жінок від усього не-
приємного, злого та небезпечного, то юнаки згодом при-
вчаться триматися з гідністю, привчаться бути уважними 
д о інших і, н а радість батькам і собі, їх будуть називати 
добре вихованими людьми. А коли такий юнак заручить-
ся, то вже не б у д е великої проблеми навчити його так по-
водитися, щ о б будуча дружина, а пізніше мама дітей його, 
змогла пережити радість від уважного і коректного від-
ношення. щоб г ідна поведінка нареченого зародила не-
ПОХНТНу Віру В ТЄ, ЩО б у д е На КОГО СПерТИСЯ ЙДУЧИ ЖНТТЄ-
вою дорогою, а виявлена ніжність і щира увага, переконає 
в тому, щ о лицарі — це не тільки мрія, а що вони існують! 
І тоді залишиться побажати, щоб син був лицарем і в по-
д р у ж н ь о м у житті! 

Н а закінчення звертаємося д о вас юнаки — козаки, і 
до вас, старші козарлюги, доведіть дівчатам — весняючкам 
і молодицям-горличкам, що в українській спільноті лицарі 
існують не тільки в мріях дівочих, а що їх можна зустріти 
на кожному кроці! 

становищ, а батьки, бажаючи 
цього уникнути, посилають 
дітей до українських серед-
ніх шкіл". 

„Поза тим, розповідає далі 
автор репортажу, Львів є мі-
стом життя, р у х у і розмаху і 
цього нікому не вдасться за-
перечнти. В середмісті на 
кол. площі Легіонів (тепер 
Леніна) панує великий рух і 
пересуваються юрби народу. 
І це все на людину , яка прн-
їхала до міста по такому дов-
гому часі, робить велике вра-
ження". Однак автор ува-
жає, що мешканці сьогодніш 
нього Львова якісь інші, прн-
гноблені, замкнуті в собі, чи 
як він висловлюється, , ,мало-
містечкові". І вкінці ствер-
д ж у с , що „Львів є голосним 
містом і рівночасно сумним; 
багатолюдним, але й моно-
тонннм; сірим, як і його що-
денне життя". 

БАТЬКИ! Зв'яжіть sattono– 
лу ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
гагшаю українською націо-
нальною установою поза мс-
жами батьківщини, якою с 
будуеність, в нашій громаді 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити їм кращу 
і вільному світі нового сві-
яомого члена! 

Я К У МОСКВІ „ Л Ю Б Л Я Т Ь " 
У К Р А Ї Н Ц І В 

(Закінчення зі crop. 2-ої) , 

самостійним своїм повним 
життям. 

Москва намагається хова-
тн ці вияви в братніх моги-
л а х під „парками отдиха", 
по казаматах КГБ, по тюр-
мах, концтаборах, по психі-
ятричннх лічннцях — про-
те ці вияви виринають-вн-
повзають знову на поверх-
ню і домагаються свого... 

... На грищах і аренах 
життя йде у всіх д ілянках 
змаг на життя і смерть між 
затопленою українською на-
цісю і її московсько - боль-
шевицькими затоплювача-
ми. 

Чужинецький спостері-
гач бачить мало з цісї бор-
ні, бо для нього затоплюва-
чі мають невинне вияснен-
ня: мовляв, селяни - , ,кула-
ки" - куркулі, тому ЇХ KOC-
мополітична Москва недо-
люблюс. . . 

Якби так незрячі cnocre– 
рігачі знали, як виглядає 
московський „КОСМОПОЛІ-
тнзм". Цим незрячим об-
серваторам вигуки: „ Ш а х -
тьор, дайош серебро!", чи 
„Динамо - Кісф", дайош 
золото!" — виясняється, як 
чисто - спортові амбіції 
клюбових симпатинів. Але 
цим чужинецьким ЗВІТОД8В-
цям нічого не кажеться про 
те, що в той самий час зато-
плювачі категорично вима-
гають від ус іх українців ос-
танньої, найбільшої данн-
ни: Кулак, дайош таланти 
свої, свої чемпіонські і сто-
личні амбіці ї ! Д а й о ш свою 
культуру, мову, історію — 
дайош д у ш у свою!. . 

... Коли Д и н а м о - Київ 
повернулося з Західньої Ев-
ропн із славою переможців, 
у рідному місті Києві їх зу-
стріли транспарентн в... ро-
сійській мові: Кієв прівст-
ствуст своїх побєдітєлєй!". . . 
А російський чемпіон підно 
шування тягарів — Васілій 
Алєксссв, який, у час не-
дуги Жаботинського, вру-
чав золоту медалю всіх ваг 
на мюнхенській Олімпіяді 
1972-го року, нещодавно 
(як писала „Клівленд 
Пресе") заявив американсь-
кому. кореспондентові: -, 

S1 став ,важкоатлет,ом. .підо 
впливом історії Росії. Мені 
не давала спати слава та-
кнх русеких силачів - repo– 
їв, як Добриня, Муромець, 
Альоша (очевидно, Олек-
сій - прим. О. Г.) Попович 
і інші... 

Ось вам ,,русекіс герої", 
ось вам „русекая історія"!. . 
При тому, про якесь незнан-
ня справ тут мови бути не 
може, — Васілій Алєксссв 
по званню інженер.. . А то-
му не питайте його, як то 
в історію Росії заблукали ці 
українські герої билин, пе-

Ka l l i ; T о р і я... Бо у від-
повідь :почусте те саме, щ о 
100 літ 'тому московський 
цар сказав: Нє било, пвт і 
бить нв-может!. . л. 

' .. ' '-
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І так ми, йдучи за асоцДя-
цісю гасел, слів і фактів 
життя д ійшли до мети. 

Ми тут збираємося 
святкувати радісні ювілеї 
20о-річчя Американської 
Державностн і 100-річчя 
Українського Поселення в 
цій країні. Це добра ідея. 

Святкуймо, але при то-
му не забуваймо про пону-
ру річницю ворога: вія, — 
ц ю свою річницю — соту 
річницю Емського указу, з 
тількищо цитованою тезою, 
мовляв, української мови, а 
з нею літератури, історії й 
взагалі української справи 
„не було, нема й бути не мо- j 
же", — використовує для 
ПрНСКОреННЯ ТеМПІВ ИИЩЄН-
ня українських Історичних, 
пам'яток, української мови, 
літератури і, взагалі, куль-
турн — разом із живими 
корифеями - носіями укра-
їнськоі відрубностн й само-
бутности. 

Це болючі й трагічні фа-
кти, проте ми не маємо ча-
су на пасивні Єреміїні пла-
чі. Ми мусимо діяти, мусн-
мо „через поля широкії та 
через моря глибокії давати 
відсіч пекельним вражим 
затіям: як стій відбудовува-
ти те тут, що ворог знищує 
там!.. 

Наша війна з ворогом на 
цьому фронті ведеться вже 
від багатьох літ. Працею 
робітників Фонду Катедр 
Українознавства та щедри-
ми пожертвами восьми ти-
сяч найсвідомішнх серед 
нас на найвпливовішому в 
Америці в Гардвардському 
Університеті працюють 
уфундовані навіки катедри 
української історії, мови й 
літератури. Крім того, на 
кредит працює також Ук-
раїнськвй Науковий Інсти-
тут Гарвардського Універ-
ситету (УНІГУ)... Без будь-
яких збіркових кампаній, на 
сплачення ^ цього життево-
неойхідногр 'Йіукбвогб^ Інс-
ТИТулу ВЖе ВПЛИНУЛО ОПОН-
танно півмільйона долярів. 
Накриймо ж і перекриймо 
в цьому році потрібну реш-
ту — півтора мільйона до-
лярів! Д о к а ж і м , разом із 
нашими славними київськн-
ми спортсменами, щ о ми 
знівечимо всі вражеські з а -
тії повернути українство в 
погній займанням — та що 
мн горді нащадки своїх гор-
днх предків, з амбіціями й 
талантами осягати великі н 
найбільші перемоги В пер-
шу чергу ,над тими, які на-

реказів, та де тоді українсь- 1 магаються нас угробити 

В глибокім смутку ПОВІДОМЛЯЄМО 
Рідних, Приятелів І Знайомих, 

що проживши майже 68 років, несподівано, помер 
в п'ятницю, 27-го лютого 1976 року, 

та відійшов у спочинок наш Найдорожчий 
МУЖ, ТАТО та ДІДУСЬ 

бл, п. 
ПЕТРО М А Р Т І І Ш Ш И Ч 

ВЛАСБНКО 
Народжений 24-го липня 1908 року в селі Дохніака, 

Черкащині в Україні. 
Залишив у смутку: 

дружину - ЄВДОКІЮ 
двох синів: МИКОЛУ з дружиною 

СВІТЛАНОЮ та .внуками ВІКТОРОМ ft 
ВІРОЮ, в ФілядельфП, ЗСА 
та ВОЛОДИМИРА я дружиною ЛЮДОЮ 
й внуками МИКОЛОЮ й ВІКТОРОМ 
в Україні 

У вівторок, 2-го березня 1976 р. Тіло Покійного було 
перевезене з Української Православної Церкви Св. По-
крови в Філадельфії, похоронним заведенням Петра Му-
рянки на Український Православний Цвинтар св, Ан-
дрія в Бавнд Бруку, Н. Дж., де й відбувся похорон. 

В глибокому смутку повідомляємо Рідних, Приятелів та Знайомих, 
що в п'ятницю, 27-го лютого 1976 р. відійшов у Вічність на 82-му році життя, 

наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО, ДІДУСЬ І ШВАГЕР 

бл. п. 

ГРИГОРІЙ ДМИТРИК 
J ' v . ' 

H.ifcJ;sTt.' fi 
НД І 

урод. Фільварки, Золочів. 
БушпнГі член УВО — ОУН, голова „Просвіти" та основний 

Т-ва Сокіл — Золочів. 
Горем прибиті: 

дружина — ЮЛІЯ 
донька - ВІРА ЛІЩИНЕЦЬКА з мужем ВАСИЛЕМ 
внуки - ОРЕСТ, РОМАН. МАРТУСЯ 
швагрова — АННА з чоловіком 

; й 
н u --

hsquTnn 
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 12-го Б Е Р Е З Н Я 1976 Ч. 47. 

Про квартальний „Українська 
книга" 

„Українська книга", квартальних бібліографії й кни-
гознавства. Год. редактор — Богдан Романенчук, чле-
ни рек. колегії — Василь Лев і Микола Кравчук. 

„Українська книга" це 
єдине періодичне видання бі 
бліографії й книгознавства 
поза межами батьківщини. 
В 1975 р. цей журнал всту-
пнв у п'ятий рік своєї поя-
ви. Навіть цей порівняльно 
недовгий ще час його існу-
вання, це вже свого роду 
осяг його видавців і редак-
торів в обличчі невідрадноі 
дійсности в нашій спільноті 
у відношенні до української 
книжки. Помічається байду -
жість, легковаження й пості-

с п книжок і тим прнчиняю-
ться до їх популяризації. Ог-
ляди, рецензії й реєстрація 
нових видань допомагають 
тому, щоб видана книжка 
була помічена читацьким за-
галом. „Українська Книга" 
ставить своїм завданням та-
кож подавати відомості про 
українські бібліотеки й збір-
кн україніки в світі та обго-
ворюс теми з книгознавства. 
На сторінках цього кварта-
льника появляються статті 
на теми українського друка-

йне недоцінювання друко- рства та огляд книг ранньо-
ваного слова. Чомусь скла- j го періоду української дру 
дається так, що про книжку 
чи журнал дбає лише ropc– 

кованої книги, як напр. ста-
ття ,,Синопес" з 1674 р. в че-

тка зацікавлених. Інші ку- твертому числі „Української 
пують книжку та передпла-! Книги" за 1974 р. Це об'єк 
чають журнал лиш принап-
дно, між іншим, ставлячи 
цю свою функцію співтворця 
нашої культури чи не на ос-
танньому місці 
жить, інтересів. Така нас-
танова нашого суспільства 
дуже загрозлива для y^pai– 
нської справи, навіть трагіч-
на. Адже тільки плекання 
культури й всеціла духова 
настороженість може втри-
мати нас на поверхні життя, 
як націю, що добивається 
своїх прав. Нація-плебей не 
може тепер існувати; вона 
сама себе заперечить без ні-
чнсї співдії. Тому ціллю цісї 
статті і подібних статтен є 
активізувати наше зацікав-
лення українською кннж-
кою й українськими nepio– 
дичнимн виданнями. Таку 
саме ціль мас і цей журнал -
кпартальник бібліографії й 
книгознавства Товариства 
Українських Бібліофілів, 
Т-ва Українських бібліоте-
клрів й Бібліографічної Ко-
місії НТШ Важливість цьо-
го бібліографічного кварта-
льника в тому, що він дає 
О Г Л Я Д К Н И Ж О К Я К І П О Я В Л Я Ю -

ться, подас на своїх сторін-
ках систематизовану бібліо-
графію літературних кнн-
жок, що вийшли після Дру-
гої світової війни поза бать-
ківщнною до теперішнього 
часу. 

Рецензії дають перегляд 
книжок і їх оцінку; при то-
му орієнтують читача в змі-

тивна оцінка цієї книги 
ХУІІ ст., що відображує то-
дішню настанову деяких ав-
торів-історвків, відмінну від 

всіх своїх 1 нашої сучасної, однак діючу 
в даній політичній констеля-
ції на крутих історичних 
шляхах нашої нації. Обгово-
рення таких давніх кних по-
ряд із сучасними ставить 
нашу політичну думку в пе-
вній перспективі; ми краще 
пізнаємо тоді самих себе, 
прагматично оцінюючи на-
ше національне буття. Мате-
ріял, друкований в „Украї-
нській Книзі", дає притоку 
до конструктивної критики 
наших видань, до коректив, 
які треба б ввести в понов-
леннх виданнях, ставить вн-
клик до критики вашої пе-
ріодичної преси в цілі ЇЇ ВДО-
сковалення й збагачення, 
включаючи й саму „Україн-
ську Книгу", заоохочус до 
доповнень подаваної бібліо-
графії, закликає до спішлра-
ці ширші кола читачів, фа-
хівців і студенство, головно, 
молодих адептів науки, що в 
першу чергу і повинні бути 
зацікавлені такого роду жу-
рналом. 

Отож нехай кілька cnocre– 
режень послужить заохотою 
до вислову думок на теми 
українського книгознавства 
й до конструктивної співдії 
нашого читацького загалу 
та до поширення його рядів. 

Н. І. Пазуняк 

A GREAT USSR-POLAND 
TOUR 

July 4-29 - 25 Days - 51,410 
Moscow 3 Days, Kiev 3, Ternopil 3, Lviv 4, Nowy Sancz 

area 6 (visit relatives!, Krakow 2, Warszaw 3. 
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A GREAT LEMCO– 
I;KRAOTIAN T O U R 

July 4-25 - Three Weeks - 51,266 

Moscow 3 Days. Kiev 3. Ternopu 3. Lviv 4, 
YolgogTad 3, Leningrad 4. 

FERST C L A S S H O T E L S 0 F U L L B O A R D 
E X C U R S I O N S О B A L L E T О O P E R A 

F R I E N D S H I P M E E T I N G S 
Re-serve Today with Я50 Deposit! 

A N N I V E R S A R Y TOURS 
350 West 67 th Street 
New York, N.Y. 1001S 

(212) 245-7501 

1741 lvar Avenue 
Hollywood, Calif. 90028 

(213) 466-6141 

Ф0ЧІ 

Anna Чорнодольська 
в Торонті 

Музичні критики Канади 
одвозгідно пишуть про те, 
що на сценах канадських 
концертовнх заль та onep– 
них театрів заблистіла нова 
зірка, яка швидко підіймає-
ться до вершин мистецтва. 
Це молода україна, сопрано 
Анна Чорнодольська , бать-
ки якої емігрували з Галнчи-
ни до Австрії в часі 2-ої сві-
тової війни, де народилася 
Анна, а потім до Монтреа-
лю в Канаді. Тут Анна скін-
чила середню освіту, в 1970 
музичну консерваторію. Ще 
студенткою Анна Чорнодо-
льська виграла кілька наго-
род, між іншими змагання 
Мовтреальської Симфоніч-
ної Оркестри в роках 1959 
та 1971, а також першу на-
городу в змаганнях „СВС 
фестиваль Талантів" в 1972" 
році. І тоді, з раменн Моло-
дих Музикантів Анна Чор-
нодольська дала 40 концер-
тів у Франції. 

ІУ 1971 р дебютувала в 
опері „Кармен", в монтреа-
льському Плас Де-Зарт. 
Відтоді зачалися її виступи 
по цілій Канаді, від Ванку-
веру до Галіфаксу, та друге 
турне по Франції. Головні 
ролі в „Богемі" — Пуччікі, 
,ДСарніна Бурана" — Орфа, 
,,Лакфан є Ле Сортілеж" — 
Равеля, операх Моцарта, 9-
ій Симфонії Бетговена, тво-
рах Генделя та Баха, і бага-
то, багато інших. Виступас з 
диригентами: Франц Пол-
Декер, Зубін Мейта Маріо 
Бернарді та інші. Слідують 
самостійні концерти по Ка-
наді, у Вашінгтоні, в Ню Ио-
рку в найславнішій концер-
товій залі Карнегі Голл. Тут 
дістає не тільки заохочуючу 
критику, як на початківця, 
але й критику повну похва-
ли та признання. В газеті 
„Ню Иорк Тайме" писали: 
„...Анна Чорнодольська спі-
ває з великим темперамен-
том... смаком та інтеліґенці-
єю... Чудова інтонація... пре-
красне відчуття ритму.. Ми 
хочемо її чути частіше!...". 

СВС замовило у одного з 
найвидатнішнх сучасних ко-
мпозиторів Канади, Юрія 
Фіяли, вокальний твір для 
Анни Чорнодольської. „5 
українських пісень", які во-
на вперше виконала недав-
но у Вінніпезі. 

Українська публіка знає 
Анну Чорнодольську з вис-
тутгів на наших імпрезах. 
Вона бере участь у житті на-
шої громади і була активна 
в Пласті. 

Тож не диво, що коли Ан-
на Чорнодольська дала кон-

церт в Торонті 1в-го лютого 
в Сен Лоренс Арт Сентер, то. 
квитки не тільки що випро-
дано, а треба було й достав-
ляти крісла. 

Цікава програма цього 
камерного концерту склада-
лася з 3-ох творів Гайдна, 
італійською і англійською 
мовами, 8-х пісень — лідер 
Брамса, німецькою мовою. 
По перерві цикл 6-ох пісень 
— шансон Франсіс Пуланка, 
французькою мовою, 7 
пісень - канзоніср Феррарі 
італійськото мовою, та три 
пісні — арії Туріні, еспансь-
кою мовою. Програма тяжка, 
контрастуюча, вибаглива. З 
3-ох творів Гайдна найкра-
ще вийшла арія ,,Вададжіо 
Сіньоріва", в якій голос Чо-
рнодольської звучав легко, 
гнучко, кришталево-ясио і 
чисто, крім малого клопоту 
при кінці. Пісні Брамса бу-
ли повні настрою та відчут-
ть змісту, головно іГНахтіга-
ллен швінген" та „О'Лібліхе 
ванґен". Група фракцузь-
ких пісень Пуланка була.ви-
конана стилево, зі смаком, з 
найкращими двома „Іл вол" 
та Флер". У коротеньких 
інтимних мініятюрах Ферра-
чі Чорнодольська вміло мі" 
няла настрої та давала кож-
ному творові інднвідуальні-
сть. Найкраще вийшла ніж-
на молитва ,,Прегієра", та 
повна любові і нерішучостн 
,Діммі Белліно"- Зовсім ін-
ші характером три еспансь-
кі пісні-арії Туріні, повні 
напруги, любові, драматіпг 
му, показали голос Чорнодо-
Л Ь С Ь К О Ї В І Н Ш О М У С З І Т Л І -

Після невгасаючих оплес-
ків співачка проспівала до-
даток „Дивлюсь я на небо" 
Заремби, українською мово-
ю, пояснюючи текст публіці. 
Коли ж не випускали її далі 
зі сцени, то заспівала арію 
Пуччікі „Каро банбіно міо". 
Обидва твори були повні чу-
ття та поезії. , 

Співачка і акомпаньятор 
Джан Нюмарк зовсім здобу-
ли концертом публіку. Topo– 
нтонські музичні критики 
помістили прихильні рецен-
зії про виступ Чорнодольсь-
кої в місцевій англомовній 
пресі, зазначуючн, що при 
дальшій наполегливій праці 
Чорнодольська зможе дося-
гнути великі успіхи. 

Радіємо, що незадовго зно-
ву почуємо в Торонті Анну 
Чорнодольську. Цим разом з 
Торонтонською Симфоніч-
ною Оркестрою. Це буде 1 і 
2-го травня, коли співачка 
буде співати арії з опер Мо-
царта. 

Оксана Брнзун-Соколик 
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В поклоні героям К р у г Ноші Управа ДИВІЗІЙНМКІВ 
у Ф і ляде льєії 

Кзманда та почесні гості на святі Круг в Чікаго 
Чікаго ( О . П . ) - 3 раме-

нн Конференції Молоді при 
Філії УККА, в неділю 8-го 
лютого ц. p., в Чікаґо від5у-
вся Алель молоді в пам'ять 
героям Круг. Святочний 
Апель розпочався Ланахи-
дою в авдиторії школи св. 
Мнколая, з участю Владики 
Ярослава Габра та катедра-
льного хору „Славута" під 
керівництвом проф. Ю. Ярн-
мовнча. 

Збірку організованої моло-
ді ОДУМ-у, Пласту та СУ-
МА провів бунчужний свя-
та, одумівець Володимир 
Коновал. Він передав звіт 
комендантові свята Ю. Гор-
чинському (Пласт), який 
звітував голові Конференції 
Молоді при Філії УККА в 
Чікаґо, д-рові Іванові Лисе-
йкові (Пласт). Після деннс-
го наказу, що його прочнта-
ла сумівка Ліда Нікоровнч -
писар, оркестра СУМА віді-
грала український та амери-

канськнй гихни. 
Пластунка Андріяна Шле-

цька прочитала реферат про 
300 молодих студентів, що 
віддали свос життя в оборо-
ні батьківщини. Всі учасни-
ки свята проспівали „Зірва-
лася хуртовина", гурток ба-
ндурнстів ОДУМ-у відіграв 
кілька бойових мелодій, а 
група пластунів виступила 
зі спільною деклямацісю. 
Наприкінці всі проспівали 
„Боже великий". 

Українська молодь, що 
вже родилася поза межами 
України, гідно вшанувала 
своїх ровесників — молодих 
герої, що віддали життя в 
обороні своєї батьківщини 
29-г0 січня 1918 року. Сьо-
годні, дивлячись на цю ор-
ганізовану молодь: ОДУМ-у, 
Пласту та СУМА, не в одйо-
г 0 старшого учасника свята 
напевно пролетіла думка, 
що справді „ще не вмерла 
Україна". 

ВІСТКИ УСВТ „Ч. СІЧ' 
„Чорноморська Січ" — 
Македонський СК 2:2 

Петерзон 7-го лютого — 
В звітових змаганнях сімко-
вого турніру Ню Джерзі, що 
продовжується в залі Армо-
рі в ііегерзоні, сімка ,,Ч. Сі-
чі" здобула свій 3-ій в цій 
серії - реміс, цим разом з 
швидкими і завзятими ма -
кєді-нцями, першунами Іта-
лійсько - Американської Фут 
больноі Ліги Ню Джерзі — 
2:2. Голі для ,,Ч. Січі" здо-
були: М. Фарміґа і Сантіяго. 
Після тієї зустрічі „Ч. Січ" 
займає, на усіх 10 клюбів, 
8-ме місце. 
Січ" Склад „Ч. Січі" в цій 
грі: Шуц, Ю. Бакун, І. Па-
ливода, Д. Паливода, Б. Ба-
кун, Сантіяго, Дай і ген, Фар-
міґа Ілич. 
„Чорноморська Січ" (Мол. 

Юнаки) — Сідар Ґров СК 
(М. Юн.) 4:1 

Савт Орендж 7-го лютого 
— Молодші юнаки „Ч. Січі", 
що беруть участь в 10-ти ти-
жневому турнірі в закритій 
залі серед-^ої школи Савт 
Орендж, здобули свою 5-ту 
перемогу із значно слабшим 
клюбом який є Сідар Гров 
„А.". Переможні голі для 
„Ч. Січі" стрілили: Донапо 
3. і Зєлик. Склад „Ч. Січі": 
Чех, Данилюк, Калинович, 
Донагю, А. Бакун, Свннтух, 
Бирнс. 

Після тієї перемоги МОЛОД-
ші юнаки ,,Ч. Січі", в показ-
нику табелі турніру займа-
ють 2-ге місце. 
, .Чорноморська Січ" (Нова-

ки) — Мейплвуд СК 
(Новаки) 4:0 

Наймолодші „Січовики" 

здобули високу перемогу ІЗ 
своїми однолітками з Meii– 
плвуду в своєму турнірі, в 
якому після 6-ти гор на усіх 
0-ть клюбів, займають 4-те 
місце. Переможні голі в цій 
зустрічі здобули: М. Петрух 
2, Васьків і Ситник. 

Склад новацької дружини 
в цій грі був: О. Пенцак, А. 
ііенцак, Р. Петрух, М. Пет-
рух, Презимірський, Стефу-
ришин, П. Ситник, Васьків, 
П. Братах, Ґбур, Ніщот і В. 
Ковар. 

ВІДБИВАНКА 

„Чорноморська Січ" — Л1-
віні'стон „А" В. К. 1:8 сетів. 

Лівінгстон 3-го лютого — 
В своїх чергових лігових зма 
ганнях на виїзді в Лівінґ -
стоні жіноча дружина ,,Ч. 
Січі" в склад старших юна-
чок, зазнала поразки з міс-
цевим відбиванковим клю -
бом 1:3 сетів. Склад „Ч. Сі-
чі" в цій грі: Д. Ольшанів-
ська, А. Терлецька, Д. Твар-
довська, Л. Бойко, X. Бойко, 
М. Туринська, М. Голіната, 
Д. Семенюк. 

О. Твардовськяй 

Філядельфія, Па. (О. Л-
нй) - Тут, в неділю, 22-го 
лютого ц. р. відбулися 'їЯ-ТІ 
Загальні Збори Станиці 
Братства кол. вояків 1-ої У к-
раїнської Дивізії УНА, на 
яких обрано нову Управу 
Станиці на 1976 р. під про-
водом мґра Богдана Артнми-
шнна, як голови. 

(Проводив Зборами інж. 
Іван Скіра, а секретарював 
мґр Богдан Артнмишнн. Про 
пророблену працю Станиці 
у 1975 р. звітували: голова 
інж. Михайло Ліщинськнй, 
секретар д-р Ярослав Качай, 
скарбник Володимир Сімків, 
імпрезовий реф. Володимир 
Матібвич, та деякі доповнен-
ня, головно про пресову пра-
цю подав мґр Олександер 
Луцький. 

У, звітовому часі Станиця 
Дивізійників у Філадельфії, 
яка об'єднує 83 членів, про-
вела значну працю так по 
лінії внутрішньо-комбатант-
ській як і загально громад-
ській. Дуже активну участь 
брала Станиця у відзначен-
ні 25-річчя прославн сл. пам. 
Головного Командира УПА 
ген. xop– Роман Шухевнча' 
Чупринки, відзначила велн-
чаво річницю боїв під Бро-
дами разом із Станицею у 
Лігайтоні, де Панахиду за 
поляглих вояків під Брода-
ми відслужив Владика Ва-
силь Лостен в аснеті 8-ох 
священиків, взяла активну 
участь у Маніфестації Укра-
інської Солідарностн, що її 
влаштував Комітет Оборони 
В. Мороза, як також, перша 
й єдина на терені ЗСА філя-
дельфійська Станиця відзна-
чила величаво й на широку 
скалю 30-річчя створення 
Української Національної 
Армії з участю її головноко-
маядувача ген. штабу ген-
полк. Павла Шандрука з 
дружиною та спогадами дес. 
Лева Федорука із полону та 
28-річного заслання на Сн-
бірі. Із розривкових імпрез 
влаштовано „Печення бара-
болі" та „Дивізійну Малан-
ку". Члени Станиці беруть 
активну участь в працях 
Громадського Комтету 200-
річчя ЗСА і 100-річчя Украї-
нського Поселення. Станиця 
співпрацює тісно із Kpafio– 
вою та Головною Управою 
Братства, в Управах яких в 
багато членів філлдельфій-
ської Станиці. Дуже успіш-
но переведено збірки на різ-
иі комбатантоькі цілі, а ок-
рім того Станиця пожертву-
вала на різні суспільні цілі 
суму 400 дол. 

Після дискусії й уділення 
абсолюторії уступаючій Уп-
раві, Збори вибрали нову 
Управу на 1976 p.: мґр Бог-
дан Артнмишнн — голова, 
Володимир Зуляк - заст. 
голови, Ярослав Лучанко — 
секретар, Володимир Сімків 
— скарбник, Володимир Ма-
тісвнч — імпрез, реф., мгр 
Олександер Луцький — пре-
соввй реф., прапороносці: 
Евгея Шкільннк, Олексвя-
дер Коновал, Михайло По-
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НаІІІОЧІ СВБТЕРИ 
З УКРАЇНСЬКИМ ВЗОРОМ 
В К Р А С К А Х ЧОРНО-ЧЕРВОНІІХ і З Е Л Е Н И Х 

Числа від 38 д о 50. 

DELTO CO. 
Roman i w a n y c k y 

136 First Avenue New York, N Y. 10009 
Bei. 8th and 9th Sts. Tel .: (212) 228-2266 
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Н Е Д І Л Я , 
14-го Б Е Р Е З Н Я 1976 p. 

Год. 5-та по пол. 

ФУТБОЛЬНІ 
З М А Г А Н Н Я 
З А Ч А Ш У 

НЮ Д Ж Е Р З І СТЕИТУ 

П л о щ а : 
Ф А Р Ч Е Р С Г Р О В 

UNJON,NJ. 
Чіс 

Чорноморська Січ - inter Serb ia 
CTZXXXXXXXXEXXXllUXr-XXXXXXXXXJLmXXXXXi: exxxxxxxxxxk 

пик і Дмитро Шевчук. Д о 
Контрольної комісії ВВІЙШ-
лн: інж. Михайло Ліщинсь-
киІ, інж. Іван Скіра і д-р Я-
роезшв Кічай. ^Л 

' йи Я 
т REAL ESTATE 

KERHONKSON, N.Y. 
2y2 acres, stream, 

woods ^8,500 
Building lot, State Hway 

„ – - - - - - ІЛ̂ ОО 
4 acres, stream, woods 

A fields, beautiful view 
„ „ „ . - „ – Ц0.0О0 

11 acres, near village - 53,500 
100 acres, stream, woods і 

. . „ „ „ „ „ – - - 166.000 
KATES REALTY 

Kerhonkson, CN".Y. 
(014) G2G-4141 

ДО ВИНАИМУ 
ЄФЇЮФФФфеівфїОІФОООФФОФФОФфФ 

, і Astoria, N.Y. 
5 ROOMS 

'! ^200.00, good neighbourhood.! 
near school, shopping and 

church. 
Cali (212) 274-0629 

І jgggggegg^MjBBgM^ggSB^BSS 
FOR SALE 

STORE FOR SALE 
Auto Accessory, TBA A some 
SPTG. GDS. EsUbllshed 1938. 
With or without Raal Estate. 
Sacrifice due to illness. 

ELLENVTT,T.F,, N . Y. 
1 - 914 - 647-5720. 

B E A U T I F U L HOME 

in Lexington, N. Y. (Cat– 
tskill Mts) fire place,fini– 
shed basement, 50 minutes 
drive to Hunter. 

(518) 989-6674 

ФЄФ4ФффЬф0ФВ0ФФФФ0ФФ0ффф0ФФ0 і 

ii З Б О Р И 
ВІДДІЛІВ УНС jj 
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Н Е Д І Л Я , 
14-го Б Е Р Е З Н Я 1976 р. 

ШОАРК, BL Дж. Місячні збо-
ри Б-ва св. І. Хрестителя 
76 Відд., о год. 1-ІЙ по пол. 
в школі св. І. Хрестителя 
при Айві вул. і Сенфорд 
Авоню. Просяться чл. прн-
бути і вирівняти вкладки. 
Управа на 1076 p.: Вол. Во-
ярськив. предс, Т. Клебан, 
касир, Юлія Денчук, секр. 
375-7850. 

Н Е Д І Л Я , 
21-го Б Е Р Е З Н Я 1976 р. 

НЮ ПОРК, Н. П. Річні за-
гальні збори членів 204-го 
Відд. УНС в залі ОУА Са-
мопоміч, 98 Друга Аве. (між 
6-7 вул). о год. 3:30 по пол. 
На порядку: звіт уряднн-
ків, К. Комісії, вибір управи 
на 1976 р. та організаційні 
справи. — Управа. 
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ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИхХ 
Займається Похоронами 

в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОаАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter tfarema 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK. N.Y. 
GRegon 4-2568 

LYTWYH Ь LYTWYH 
UKRA1NAN 

FUNERAL D1RECT0RS 
A I R C O N D I T I O N E D 

Обслуга ЩИРА 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Вавяд 
Бруку і перенесенням Тлін-

них Останків а різних 
країн світу. 

801 Springfled Avenue 
frmNGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESeex 5-5556 

ТАРЗАН, 4 . 7444.Егоїстична жрекння 

Якщо ти прийшов так зда-
лека, щоб попередити мене 
про неминучу небезпеку, то 
твої почування до мене му-

сять бути такі самі, як мої 
до тебе, Тарзане! 

Мої мотивн, Ля, не с впов'-
ні альтруїстичні! 

Ці лихі люди примусили 
мою жінку вестя їх сюди, 
погрожуючи, що вб'ють її, 
якщо вона відмовиться! 

А г а ! . . . А я думала, що 
ти цікавився моєю долею! 

Хай вони вб'ють її! Тоді 
я матиму тебе для себе! 


